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“సర్వ చ�ైతన్య రూపాం... త్్వం  
ఆధ్్యం , విధ్్యంచ ధీమహి 

బుద్ధిమ్ యాన ప్రచోదయాత్”

	 సర్వ	 చైతన్యానికి		 కారకురాలైన		 ఆ	
పరదేవతకు	నమస్కరిస్తూ....	‘మాధురి’
	 మొదటి		 సంచికను	 మీ	 మందుకు	
తెచిచినందుకు		 ఆనందిసతూంది		 ‘స్నేహ	 సాహితీ’	
బృందం.		
	 సృష్టిలో	 మంగళకరమైన		 ఏ	 పనులనైన్	
ఆశీర్వదించేది	 ఆ	 సర్వమంగళే	 కనుక..	 

	 “దుర్గ		 మాయమ్మ.,	 కవిత్వ,	 పటుత్వ		
సంపదలిచ్చిన్”	అననే	విశ్్వసంతో		ఈ	విజయదశమి		
న్టికల్లా		ఈ	తొలి		సంచికను	వెలువరించడానికి		
మా	 శకితూ	 మేరకు		 ప్రయతనేం	 చేసాం.	 

		 మా	ఈ	ప్రయత్నేనికి	సహకారం	అందించిన	
ఎందరో	 మహానుభావులు	 అందరికీ		 వందన్లు. 

	 మా	 మిత్రులు	 కీ.శే.		 శ్రీ	 నంద		 చైతనయా		
గారి	 ఆలోచనతో	 ఇరవై	 సంవత్సరాల	
క్రితం		 	రూపుదిదుదుకుననే	 ఈ	 స్నేహసాహితి....,	
ఆయన	భౌతికంగా	దూరమైన్		అయన	ఆశయాన్నే,		
మఖయాంగా		 స్నేహానినే,	 స్నేహా		 జ్ఞాపకాలను		 వాడి	
పోకుండా		 ఉంచాలని		 చేస్	 ప్రయతనేమే..,		 మా		
స్నేహసాహితీ	 సంస్థ		 నిర్వహణలో		 ఆవిర్భవించిన	
అంతరాజాల		 మాస		 పత్రిక		 ‘మాధురి’. 

	 రచయితలూ,		 పాఠకులూ	 స్నేహంగా		
మెలిగే	 అవకాశం	 ఆశిస్తూ..,		 అందుకు		
అనుగుణంగా	 సాగే	 ప్రయత్నేలోలా		 మీ	
అందరి	 సహకారానినే	 ఆశిసతూంది	 మాధురి. 
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	రచయితలు,	 సాటి	 రచయితలతో	
చాల్వరకూ	 స్నేహా	 భావంతోనే	 ఉంటారు.	 

	 అయితే	 	 రచయితల	 భావాలు	 	 పాఠకులు	
గా	 ఉననే	 కొతతూవారితో	 స్నేహం	 చేయగలగాలి.	
ఎందుకంటే	ఈన్టి	పాటకులే	రేపటి	రచయితలు...	 
అయితే	దురదృషటిం	కొద్దు		అల్	జరగడం	లేదు.		తరం	
మారుతోంది,	భావాలూ	మారుతున్నేయి..	ఒక	తరం	
నుండి	మరొక	తరంలోకి		చొరబడే		ప్రయతనేంలో...
అప్పటివరకూ		మంచిగా	ఉననే	భావాలేనే	 	కొతతూతరం	
అందుకోలేకపోతూ	 ఉంది.	 కారణం...	 	 మనం	
మంచిది	అనుకొనే	విషయం	వారికి	అందుబాటులో	
లేకపోవడమే...	ఇప్పటి	తరం	సెల్		లోనే	ప్రపంచానినే	
దరి్ససతూంది.		ఈ		తరుణంలో		సాహిత్యానినే	కూడా	
వారికి	అందించే		ప్రయతనేం		చేస్తూననే	అందరిల్గానే		
మేమూ	మా	తరహాలో	మీ	మందుకు	వస్తూన్నేం.. 

	 మేమసైతం	 సాహితీమాత	 పాదాలను	
కొతతూ	 ఆలోచనలతో	 ఆరిచించడానికి	
సననేద్ధమవుతున్నేం.	దానికి	మీ	తోడా్పటు	కావాలి.	 

అ	తోడా్పటు	కేవలం	మీ	ఆశీరా్వదమే.

మీ	 

																									స్నేహాసాహితీ.	

సంపాదకీయం
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  మాధురి	 పత్రికకు	 న్	 శుభాభినందనలు.	 స్నేహ	 సాహితీ	 సభ్యాలు	 కథలు	
నేను	సంపాదకునిగా	ఉననే	రోజులోలా	చాల్	కథలు	ప్రచ్రించాను.		చక్కటి	కథలు	రాస్	
బృందం	అది.	వారి	నుండి	వెబ్	మాయాగజైన్	వస్తూ	ఉంది	అంటే	కచిచితంగా	మంచి	కథలు	
మంచి	 కవిత్వం	 తెస్తూందని,	 అందర్నే	 అలరిస్తూందని	 ఆశిస్తూన్నేను.	 వారి	 ప్రయత్నేనినే	
అభినందిస్తూ	వారందరికీ	న్	శుభాకాంక్షలు	తెలియజేస్కుంటున్నేను.

-	జగన్నేథ	శర్మ
ప్రమఖ	కథకులు.	-	నవయా	సంపాదకులు

  మాధురి	 అంతరాజాల	 మాసపత్రిక	 నిరా్వహా	 కులకు	 హృదయ	
పూర్వక	 శుభాభినందనలు.	 మీరు	 	 విశ్ఖపటనేం...స్నేహసాహితీ	 సంస్థ	
ఆధ్వరయాంలో	 మాధురి	 అనే	 	 పత్రికను	 తీస్కువస్తూన్నేరని	 విన్నేను. 
“అక్షరం	 వెన్నేల	 ల్ంటిది.	 అదు్భతమైన	 సాహిత్యానినే	 క్రమంగా	 	 	 మనం	
చేరవేసిన	 కొద్దు,	 	 తెలియకుండానే	 చదివేవారిలో	 	 ఒక	 గొప్ప	 శకితూ	 	 ప్రవహించడం	
ప్రారంభిస్తూంది.	 మనమంత్	 అల్ంటి	 	 	 సాహిత్యానినే	 చదివి	 ఎదిగినవారమే.	
ఆ	 అవకాశం	 మీరు	 	 చాల్మందికి	 ఇచేచి	 ప్రయతనేంలో	 ఉన్నేరని	 	 విన్నేను.	 
తప్పకుండా		మీ	పత్రిక	పాపులర్	కావాలని	కోరుకుంటూ...	Wish	you		all	the	best.	

-		జలంధర
 ప్రమఖ	రచయిత్రి. 

(సిన్	నటులు	చంద్రమోహన్	సహచరి)
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-	స్రేంద్ర	రొడ్డ

న్ సర్వస్వం నువ్్వనని  
ననును న్ను మరచి అనిను విడిచి  
నీక�ై చకోరీలా నిరీకించ్ను 

నీవు నను ప్్రమంచక పో తే  
అద్ నీ తపుపుకాదు 
నీ మనసు గ�లవలేక  
పో యిన న్ద్ 
న్ వ్యథ నీకొక సొ ద  
కాకూడదన్ న్ మౌనం 

న్ మాటలే  
నీకర్ం కానపుడు  
న్ మౌనం మాత్రం  
ఏం అర్మవుతుంద్లే ! 

న్ హృదయ నివ్దన  
నన్నుదరించి అక్కున  

చేర్చుక్ంటావని కాదు 
న్ అనురాగాన�ైన్  

అణువంత గురితిసాతి వని ! 

న్ పూజంచిన దేవత 
వరాల్ ఇవ్వలేదంటే 
న్ తపసుసులో లోపమేమో  
అయిన్ త్్రకరణశుద్దిగా  
నిన్ను స్మరించ్న్  
నీ కోసమే తపించ్న్  
న్ నవు్వలనీను మాయమ�ై 
న్ కళ్ళలోని వ�ల్గుల్ 

శూన్యమ�ై కనీనుటిమయం  
కావడం నీక్ కనిపించలేద్ 
నిను కరిగించ లేద్! 

వ�ళుతున్నును న్సతిమా 
న్ చిర్నవు్వలను  
నీ వదది  విడిచి 
న్ ఆశల్ను  
నీ పాద్ల చ�ంత వదల్ 

న్ ఆశల్  
నీ కాల్ అంద్యల�ై  
ఘల్లు  ఘల్లు మంటూ  
ఘొల్లు మననుపుడు 
న్ గుండ� ఘోష  
నీక్ వినిపిస్తి  
న్ జ్ఞా పకం  
నిను పల్కరిస్తి   
అపుడ�ైన్  
న్ ప్్రమను  
నమ్మతే చ్ల్ 
ఇక సెలవా న్సతిమా ! 
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“	ఎవరు	గెలుసాతూరంటావ్	?	“	 
‘ఇందులో	సందేహం	దేనికి	..
రమణి	విజేత	అవుతుంది.” 
“	నేనూ	అదే	అనుకుంటున్నే	“	 
ఇదదురి	ప్రేక్షకుల	సంభాషణ	అది.	 

అల్	ఎంతోమంది	ఉన్నేరు	అక్కడ	రమణి	
అభిమానులు.	అందరిలోనూ	ఉత్కంఠత.	 
ప్రతీ	ఏడాది	రాష్ట్రసా్థయిలో	జరిగే	ప్రమఖ	 
‘సమత్	మహిళా	టెనినేస్	ట్రోఫీ’	ఫైనల్	చూడటానికి		
స్టిడియం	క్రికి్కరిసి	ఉంది. 
ఆట	ప్రారంభమవడానికి	రండు	నిమషాలుంది.	 
సెమీ	ఫైనల్్స	దాటి	ఫైనల్్స	కు	వచిచిన	ఇదదురు	
రమణి,	శ్రావణి		సిద్ధంగా	ఉన్నేరు.	 
అతయాంత	ప్రామఖయాత	ఉననే	పోటీ	అది.	 
ప్రైజ్	మన్	కూడా	పెదదుదే.	 
బరిలో	దిగిన	రమణి	,	శ్రావణి	ఇదదురూ	సమ	ఉజ్జాలే	
ఐన్	శ్రావణి	సీనియర్. 
గత	సంవత్సరం	కూడా	వీరిదదురే	పైనల్్స	కు	
చేరుకున్నేరు.		శ్రావణిని	ఓడించి	రమణి	విజేతగా		
నిలిచింది	గత	సంవత్సరం.	 
ఆ	తరా్వత	రమణి	మరన్నే	ఇతర	ట్రోఫీలను	
గెలుచ్కొని	పేరు	సంపాదించింది.	 

- డా. డి.ఎన్.వి.రామశర్మ 

ఆట	మొదలైంది. 

######  #####  ###### 
“నమ్మలేక	పోతున్నేను.	అల్	ఎల్	?	“	 
“	ఇది	అనుకోనిది”	 
“	కలలో	కూడా	ఊహించనిది” 
“	చివరి	వరకూ	తనే	మందంజలో	ఉంది.	అల్	
ఎల్	మిస్సయింది”	 
“	ఓవర్	కాని్పడెన్్స	ఎక్కడా	కనిపంచలేదు. 
సామర్ధ్ం	ఎక్కడా	తగ్గలేదు.	మరి	ఫలితం	ఇల్	
వచిచిందేమిటి?” 
“	చివరి	గేమ్	లో	పొరబాటులా	చేసింది.	అందుకే	
ఓడిపోయింది.	“	 
“	గెలుపు	ఓటమలు	దైవాధీన్లు..బాయాడ్	లక్	“	 
అక్కడుననే	ప్రేక్షకులోలా	అధికశ్తం	మంది	
అనుకుంటుననే	మాటలివి.	 
ఆ	ఫైనల్	ఆటలో	శ్రావణి	గెలిచింది.	 
పోటాపోటీగా	సాగిన	ఆటే	.	చివరి	వరకూ	ఎవరు	
గెలుసాతూరననే	ఉత్కంఠత	తో	సాగిన	ఆట.	 
రమణికి	శ్రావణి	గటిటి	పోటీ	ఇచిచింది.	గత	విజయం	
త్లూకూ	ఆత్మ	విశ్్వసం	రమణిలో	కనిపస్తూ		
శ్రావణి	కంటే	పైచేయిలో	ఉన్నే,	 
చివరి	ఐదు	నిమషాల	ఆటలో	శ్రావణి	కంటే	
రమణి	వెనకబడింది.	చివరకు	శ్రావణి	గెలిచి	ట్రోఫీని	
అందుకుంది.	 
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ఊహించని	ఫలితమని	రమణి	ట్రైనర్	బాధగా	
అనుకుంటున్నేడు.	 

ట్రోఫీని	చేతిలో	పటుటికుని	రమణి	దగ్గరకు	శ్రావణి	
వచిచింది.	 
“	ఈ	ట్రోఫీ	గెలవాలననే	న్	కల	సార్ధకమైంది.	 

నువు్వ	ఎప్పటాలా	బాగా	ఆడావు.	నేను	ఈ	సార్	
గెలవలేననే	అనుకున్నే..	కాన్	నేను	చివరోలా	
గమనించిందేమిటంటే	నువు్వ	కాన్సనే్రేషన్	
తగి్గంచావని	న్	అనుమానం	.	ఎందుకో	తెలీదు.	
తోటి	క్రీడాకారిణిగా	గమనించాను.	నువే్వదో	
కావాలనే	ఈ	గేమ్	ను	వదిలేసినటుటిగా	న్కు	
అనిపంచింది.”	 
తన	మనస్లోని	మాట	చెప్పంది	శ్రావణి	రమణితో. 
“	అదేం	లేదు.	మీరు	బాగా	ఆడారు.	మీ	ప్రాకీటిస్	

కూడా	చూసాను.	ఈ	ఆట	గెలవాలననే	మీ	ఆశయం	
దాని	వెనక	మీ	శ్రమ		చూసాను.	ఈ	విజయం	మీదే.	 
కంగ్రాచ్యాలేషన్్స	“	అభినందిస్తూ	చిరునవు్వతో	
చెప్పంది	రమణి.	 

#######   ######    

####### 

‘ఓటమిని	ఈజ్గా	తీస్కునే	మనసతూత్వం	కాదు	
రమణిది.	గెలిచే	ఆత్మ	విశ్్వసం	సంపూర్ంగా	
రమణిలో	ఉంది.కాన్	ఈ	ట్రోఫీ	ని	మరల్	మరల్	
గెలవాలననే	పటుటిదల	బాగా	ఉంది.		అల్గే	గత	
విజయాలను	తలపైకెకి్కంచ్కునే	అమా్మయీ	
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కాదు.	ఈ	ఆట	గెలవలేకపోయిన్	,	ఎందరో	
అభిమానులను	నిరాశ	పరిచిన్	ఏ	మాత్ం	రమణి	
మఖంలో	బాధ	కనబడలేదని,	మరింత	ఉత్్సహంగా	
కనిపసతూందని’		గమనించాడు	రమణి	తండ్రి	
కేశవరావు.	 
ఇంట్లా	బాల్కన్	లో	పేపరు	చదువుతుననే	విషయం	
రమణి	దగ్గరికి	వచాచిడు	కేశవరావు.	 
“	నువీ్వ	ఆటను	మనస్్పరితూగా	ఆడావా	?	అల్	
న్కనిపంచలేదు.	కావాలనే	ఓడినటులాన్నేవు”	
నిజమేన్	“	ఆపాయాయంగా	అడిగాడు	కేశవరావు. 

తండ్రి	వైపు	చూసింది	రమణి.	 

ఆమె	కనులోలా	ఒక	సంతోషపు	మెరుపును	
గమనించాడు	కేశవరావు.	 
“అవును	న్ననే	గారు.	ఈ	ఆటను	నేను	కావాలనే	
ఓడిపోయాను.	గటిటి	పోటీగానే	ఉండేటులా	
చూస్కున్నేను.	శ్రావణి	గెలవాలనే	నేను	ఆడాను” 
	చెప్పంది	రమణి.	 

‘తన	కూతురు	రమణి.	తనేదన్నే	ఆలోచించినదంటే	
వెనక	కారణం	ఉండుంటుంది’	 
మనస్లోనే	అనుకున్నేడు	కేశవరావు. 

రమణి	ఇంకా	చెపోతూంది.. 
“ఈ	ట్రోఫీకై	ఆడాలంటే	శ్రావణికి	వయస్	ర్త్యా	ఈ	
సంవత్సరమే	ఆఖరు.	ట్రోఫీ	గెలవాలననే	గత	న్లుగు	
సంవత్సరాల	ప్రయతనేం		విఫలమౌతోంది. 
కఠిన	శ్రమ	చేసతూంది.	మొననే	శ్రావణి	ప్రాకీటిస్	కోసం	
తన	కూడా		వచిచిన	తన	అమ్మ	తో	“	నేన్ంతో	
శ్రమ	పడుతున్నే	.	ఈ	సారి	గెలవకపోతే	ఇక	ఆట	

మైదాన్నికే	రాను.	ఇక	ఎవరిన్	కలవను.	న్దిక	
చీకటి	జ్వితమే”	అననే	నిరాశపు	మాటలు	విన్నేను.	
అవి	ఆమె	హృదయంనుంచి	వచిచిన	మాటలవి.	 
వరుసగా	ఫైనల్్స	లో	ఓడిపోవటం	చూసి	ఆమె	
కు	తన	సంత	ఆటపై,		కఠోర	శ్రమ	పై	విశ్్వసం	
సననే	గిలులాతోంది.	ఒక	మంచి	క్రీడాకారిణి	మనస్	
చివుకు్కమంట్ంది.	 
ఆటలో	స్పర్ధ	ఉంటుంది.	ఒక్కసారి	గెలిస్తూ		వచేచి	
ఆత్మ	విశ్్వసానికి	మించినది	లేదు.	 
న్కింకా	భవిషయాతుతూ	ఉంది.	ఈ	ఆట	నేను	
గెలవకపోయిన్	న్కొచేచి	నషటిమేమీ	లేదు.	శ్రావణి	
న్పై	గెలవాలి	అని	నిశచియించ్కున్నేను.	అందుకే	
చివరలో	కావాలనే	ఓడిపోయాను.	అది	న్వరకూ	
ఒపు్పగానే	అనుకుంటున్నేను.	ఈ	విషయం	తనకు	
తెలియకూడదు”		అసలు	సంగతి 
చెప్పంది	రమణి. 

అది	విననే	కేశవరావు	కు	తన	కూతురుపై	ఉననే	
విశ్్వసం	,	నమ్మకం	రటిటింపైంది	.	తోడుగా	గౌరవం	
పెరిగింది. 

“గెలవటమే	గమయామైన	క్రీడలలో	అసలైన	గొప్ప	
విజయమిది.	రమణిది	మంచి	మనస్..ఓడి	
గెలిచింది.	ఇంతకన్నే	కావలసినదేమంది?”	 
మెచ్చికున్నేడు	కేశవరావు.	

--*--
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రాతలో	రమయాత...	
మాటలో	సౌమయాతతో		ఎందరో	రచయితలకు
స్నేహా	హసాతూనినే		అందించిన		కథల		మౌని	

కీరితుశేషులు	కాళ్పటనిం	రామారావు	మాసాటారు	గారికి	 

స్మృత్యాంజలి. 

సమాజ రుణం
తీరుచుకున్న



రోడుడుమీద	ఎర్రటి	స్్కటీపై	వెళ్తూననే	
అతనినే	చూడగానే	న్	మనసంత్	ఆనందంతో	
నిండిపోయింది.		 
ఇరవై	సంవత్సరాల	తరా్వత	ఆయనినే	చూడటం	
మళ్ళీ	ఇదేనేమో...	 
పరుగున	వెళ్లా	అతని	ఆపాను.	 
విస్తూపోతూ	ప్రశ్నేర్థకంగా	న్	వైపు	చూస్తూననే	
అతనితో		“	నమసా్కరం	మాసాటిరు...	నేను	మీ	
స్టిడెంట్	ని.	“	అని	పరిచయం	చేస్కున్నేను. 
“	ఓ	అల్గా	...”	అంటూ	నవు్వతూ	చూసారు.	 

మే	న్ల	ఎండ	తీవ్ంగా	ఉంది.	 
అందులోనూ	మధ్యాహనేం	ఒంటిగంట	సమయం...	
వడగాలుపు	కూడా	వేసతూంది.	అటువంటి	
సమయాన	ఆయనని	రోడుడుమీద	నిలుచోబెటిటి	
మాటాలాడటం	సభయాత	కాదనిపంచింది.	స్్కటీకి	
సాటిండ్	వేయించి	ఆయనని	దగ్గరలో	ఉననే	జ్యాస్	
షాప్	కి	తీస్కు	వెళ్లా	కూరోచిబెటాటిను.	ఇదదురం	చెరో	
గాలాస్	జ్యాస్	త్గి	కాసతూ	స్ద	తీరామ.	“	మాసాటిరు...	
మా	ఇలులా	ఇక్కడికి	చాల్	దగ్గరే...	వెళాదుమా...”	అని	
అడిగాను.	 
“	మరొకసారి	వసాతూను	లే	న్యన్...”	స్నినేతంగా	
తిరస్కరిస్తూ	అన్నేరాయన.	 
“అయితే!		ఒక	ఐదు	నిమిషాలు	ఇక్కడ	ఇల్గే	
కూరోచిండి...	ఇంటికి	వెళ్లా	,	వెంటనే	వచేచిసాతూను	“	
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అని	ఆయన	అనుమతి	తీస్కుని	వడివడిగా	ఇంటి	
వైపు	నడిచాను.	ఆయనకి	ఇవ్వటం	కోసమని	ఓ	
పుసతూకం	తీస్కొని	వచాచిను.	అది	“	మా	ఇంటి	
పూదోట	“	న్	కథల	సంపుటి.	తెరచి	అందులో	ఓ	
పేజ్ని	చూపంచి	ఆయనని	చదవమన్నేను. 
	“	హై	స్్కల్	డేస్	లోనే	న్లో	అక్షర	బీజం	న్టిన	
గురుతులయాలు	మోహన్	శ్స్త్రి	మాసాటిరు	గారికి	
కృతజఞాతలు...” 
	అది	చదివిన	వెంటనే	ఆయన	మొహం	విపా్పరింది			
“	పత్రికలలో	తరచూ	ఈ	పేరు	చూస్తూనే	ఉన్నేను.	
కాన్	న్	శిష్యాడే	అని	అనుకోలేదు	చాల్	చాల్	
సంతోషం...”	అంటూ	రండు	మూడుసారులా	దానిని	
తృపతూగా	చదువుకున్నేరు 
“	అక్షరం	పరోక్షంగా	ఎక్కడెక్కడో	ఎందరందరిన్	
ప్రభావిత	పరుస్తూనే	ఉంటుంది	.ఒక	
మెదడులో	ఆలోచన,	ఎనినే	మెదలలాలో	కదలికను	
తీస్కువస్తూందో	కదా...	తరచూ	న్	శిష్యాలు	న్కు	
త్రసపడుతూ	ఉంటారు.	బ్రతకడం	కోసం	ఏవేవో	
వాయాపకాలు,	ఉదోయాగాలు	చేస్తూ	ఉంటారు.	అందులో	
ప్రసిదు్ధలు	ప్రమఖులు	లేకపోలేదు.	పొటటి	పోషణ	
కోసం	అవన్నే	సహజ్తి	సహజమే	!	కాన్,	న్	
అక్షరభావాలని	బ్రతికిస్తూ	సృజనతో	ఓ	కథకుడిగా	
సి్థరపడిన	నినునే	చూస్తూ	ఉంటే	న్కు	చాల్	చాల్	
ఆనందంగా	ఉంది.	కాలాస్లో	నేను	చెప్పన	సాహితీ	

- కండ్రే గుల శీరే నివాసరావు 
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కబురులా	వృధ్గా	పోలేదని	అనిపస్తూంది.	ఆన్టి	
ఆ	వితతూన్లు	ఇల్	మొలకెతితూ	ననునే	ఆనందింప	
చేసాతూయని	అనుకోలేదు	చాల్	చాల్	సంతోషం...	
న్	మనసంత్	ఆనందంతో	నిండిపోయింది.	“	
అంటూ	నేను	ఊహించిన	విధంగా	ఆయన	వలవల	
మంటూ		ఏడేచిసారు.	నేను	నిరా్ధంత	పోయాను.	“	
మాసాటిరు	ప్లాజ్...	కూల్...	ఎమోషన్	అవ్వకండి	ప్లాజ్	
....”	అంటూ	సమదాయించాను.	నేను	చాల్స్పు	
వారించాక	గాన్	ఆయన	కుదుట	పడలేదు. 

అదంత్	ఆనందమే.... 
అవి	ఆనందబాషా్పలే...	 
పటటిరాని	ఆనందం	కూడా	మనిష్ని	దుుఃఖమల్	
కుదిపేస్తూంది.	అని	నేను	ఆ	సందర్భంలోనే	
ప్రతయాక్షంగా	చూసి	తెలుస్కున్నేను.	 

తరువాత	మాసాటిరు	వెళ్లాపోయారు.	 
కాన్	ఆ	జ్ఞాపకం	మాత్ం	ననునే	వదిలి	పోలేదు.	
మాసాటిరు	గారు	అంతగా	ఎమోషనల్	అవుతూ	
కంటన్రు	తెచ్చికోవటం	న్కు	పదే	పదే	గురొతూస్తూనే	
ఉంటుంది. 

ఓకే	ఆలోచనలు	ఒకే	భావాలు	ఒకే	ఉదేదుశ్లు	ఉననే	
వయాకుతూలు	స్నేహితులుగా	అవటానికి	ఆసా్కరం	ఉంది.	
తన	జ్ఞానంతో	ఎందరో	విదాయారు్థలినే	ప్రయోజకులినే	
సంపాదన	పరులని	చేసిన	మాసాటిరు,	వారిని	
చూసి	పొందే	ఆనందం	కన్నే,	తన	ఆలోచనలను,	
తన	భావాలను,	తన	అభిరుచిని	బ్రతికిస్తూ	ఉననే	
శిష్యాలుని	చూసి	ఆ	గురుహృదయం	అంతగా	
అమితంగా	ఉపొ్పంగిపోయి	అలౌకయామైన	ఆనందానినే	
చవిచూసిందా?	 
ఈ	జ్ఞాపకం	గురొతూచిచినపు్పడల్లా	న్లో	కలిగే	ప్రశనే	
ఇది! 

ఈ	సంఘటన	జరిగిన	మూడేళలాకి	ఆయన	
పరమపదించారు.	మేమ	కలిసిన	తరువాత	
పత్రికలోలా	పబ్లాష్	అయిన	న్	ప్రతి	కథని,	
అందులో	లోటుపాటులాను	వివరిస్తూ	న్తో	ఫోన్లా	
చరిచించేవారు.	అటువంటి	గురువుని	కోలో్పవడం	
పెదదు	అంధ	కారం.... 
ఈ	జ్ఞాపకం	మాత్ం	అమృతతులయాం....

--*--
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  స్నేహ	సాహితి	సభ్యాలు	ప్రారంభిస్తూననే	మాధురి	అంతరాజాల	మాస	పత్రికకు	
శుభాభినందనలు.	పత్రిక	పది	కాల్లపాటు	నిలబడాలని	ఆ	భగవంతుని	ప్రారి్థస్తూన్నేను.	
సభ్యాలందరికీ	న్	శుభాకాంక్షలు.

-		ప్ల్	కృష్	అపా్పరావు
వాయాపారవేతతూ

  అక్షర	ప్రేమికులుగా	సాహితయాం	తమదంటూ	నూతన	ఒరవడి	ను	సృష్టించిన	
సాహితీ	మిత్రులు	“	మాధురి”	పత్రిక	ను	తీస్కు	రావటం	అభినందన్యం.	ఆనందదాయకం.	
గొప్ప	 కథకులు	 విలువలతో	కూడిన	మంచి	 పత్రికను	తీస్కువసాతూరనటంలో	 ఎల్ంటి	
సందేహమ	లేదు.		త్వరలోనే	అచ్చి	పత్రిక	తీస్కువచేచి	సా్థయి	కలగాలని	కోరుకుంటూ... 
.

-		ఈతకోట	స్బాబారావు
సంపాదకులు..	విశ్ల్క్షి	మాసపత్రిక.
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శ్రీమతి	పారనంది	నిర్మల		
(హందీ	అనువాదకురాలు)

ఓ న్సతిమా  

బహుశా నీవు కూడ్  

గడిప్ ఉంటావు ఆ రోజుల్  

ఎంత అందమ�ైనద్    ఆ 

జీవితం.  

ఆ రోజుల్  మరపురానివి 

అపుపుడు... 

ఆనందపు  తరంగాలను ముద్ది డేవి.  

మరి ఇపుపుడో ... 

అవి సముద్రపుటడుగున 

ద్క్కున్నుయి  

ఆ రోజులోలు ... 

కాళు్ళ చకరాా లాలు   త్రిగేవి  

చేతులనిండ్ పని ఉండేద్.  

కానీ ఇపుపుడో ...  

కాళు్ళ చకరాా ల సాయంతో  

నడుసుతి న్నుయి  

చేతులక్ పన్ లేదు.  

నిననుటి వరకూ  

న్నూ నవు్వతూ  

నవి్వసూతి న్ గడిపాను  

కానీ ఈరోజు... 

నవ్వడమే 

మరిచుపో యాను   

యిపుపుడు....  

జీవితం ఎంతో  భారంగా 

అనిపిసోతి ంద్  

ఓ  న్సతిమా!   

నిజం చ�పుపు,  నీక్ కూడ్ 

ఇలాగే అనిపిసోతి ంద్?  

 ఈ పాటికి నీ జుట్టు  

పండిపో యిే ఉంట్ంద్   

శరీరంపెై  మడతల్ 

పడే వుంటాయి  

ముసల్తనం వచేచుటపుపుడు  

సాధ్రణంగా  యిలాగే 

జర్గుతుంద్  

ఆ రోజులోలు .... 

మండుటెండలోలు  వ్డిని  

చందు్ర ని వ�న�నులలో చలలు దన్నిను 

అనుభవించ్ను.  

శిశిరంలో కూడ్  

వసంతం కనిపించేద్.  

ఇసుకలో కూడ్ 

సముద్రం కనిపించేద్.  

నిజం చ�పుపు  న్సతిమా! 

నీక్ కూడ్ ఇలాగే 

అనిపిసుతి ంద్ ?
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లోచూపు...
 లోలోపలి చూపు

మనం భూమపెై గీతల్ గీసి

భూఖండ్లను ఇద్ నీ దేశం, ఇద్న్ దేశం అనీ

వాటికి ప్రతీకల్గా కొనిను జ�ండ్లను సృషిటుంచి

మనుషులోలు  నిపుపును రగిల్సాతి ం

ఆ అగినుమొలక మ�లలు మ�లలు గా హృదయలోతులోలు కి

దహిసూతి  దహిసూతి .. భూ అంతర కిపణిలా పయనిసూతి

“ దేశప్్రమ ”, ‘ దేశభకితి * “న్ దేశం * , “నీ దేశం “గా

వికృత్ంచీ వికృత్ంచీ.. చివరికి

కొనిను యుద్్ధాల్గా, కొనిను ఆకరామణల్గా, కొనిను 

అణచివ్తల్గా

సముద్్ర లంత హింసగా, మహాసముద్్ర లంత 

రకతితరపుణ్ల్గా

అంత్మంగా బర్బరీక్ని బాణంలా

ఇవి న్వి, ఇవి న్వి కానివి, ఇవి ఎవరివో గా 

విభజంచీ విభజంచీ

చివరికి మనుషులను హతమారీచు హతమారీచు

జీవిత్లను నిశ్్ళషం చేసూతి  వ�ళుతి ంద్ ప్రచండ 

ప్రళభయార్భట్లతో

అంత్మంగా 

విధ్వంసానంతర స్మశాన భస్మపీఠంపెై కూర్చుని

న్ను గ�ల్చినవాణిణి .. విజయుననునీ

వాడు ఓడినవాడు.. పరాజతుడనీ ఒక అత్నీచ 

అత్కూరా ర

పాశవిక ప్రకటననొకద్నిను ‘ జ�ండ్ ” ప్ర్తో 

ఎగరేసాతి డు మనిషి

ద్న్ను ఒకడు * స్్వచచు ” అనీ, మరొకడు విముకితి 

అనీ నిర్వచిస్తి

తలవంచుక్ని నిలబడి లొంగిపో యినవాడు

పగతో రగిల్పో తూ శాశ్వత అమానవుడౌత్డు

ఆద్నుండీ అన్ద్నుండీ

దేశమేద�ైన్ కాలమేద�ైన్ స్్వచచు ” ను నిర్వచించిన 

భావన ఇంతే

చరిత్రలనీను విజేతలచేత రాయించబడ్డ  వక్రాకరణలే

కాలం పుటలోలు , మటిటుపొ రలోలు  ఉననువనీను



-		రామాచంద్రమౌళి
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యుగయుగాల అవశ్ష దుఃఖాలూ, రకతికనీనుళ్్ళ

రహస్య క్ట్రల రణతంత్ర నిశ్ళబాది లూ

వినిపించని ఖద్గ ప్రహారాల వికృత ధ్వనులూ,

వధ్యశిలలపెై ఖండిత శిరసుసుల ర్ద్రప్రవాహాలూ

ఇవ్.. ఇవనీను ఎవరూ ఎవరిక్ చ�పపుబడని రహసా్యల్

గణరాజ్్యలూ, రణరాజ్్యలూ, రాక్షసరాజ్్యలూ

కాలంతోపాట్ వికృతమౌతూ

ఇపుపుడు అసల్ మనుషుల్, ఎవరిక�వరూ 

కనబడక్ండ్న్

చంపుక్ంటూ, ఆకరామంచుక్ంటూ, 

హాహాకరిసుతి ననుపుడు

అవి యాభ�ైఏళ్్ళ, డ�బ్బయ్యయిదేళ్్ళ, వందేళ్్ళ

అననుద్ అసల్ ముఖ్యమే కాదు

ఎవర్ ఎవరినుండి స్్వచచును పొ ంద్ర్

ఎపుపుడు... ఎవర్ ఎవరికి ” స్్వచచు ” నిచ్చురననుద్

శోధ్ంచ్ల్సున పరమసత్యం 

నిజ్నికి ఉతసువాల్ ఎపుపుడూ జర్గవు

జర్పబడ్్డ యి

మనుషుల్ తల�తుతి క్ని మల�లు పూవులా వికసిసూతి  

నవ్వడమే స్వతంత్రమ�ైతే

ఒక పచచుని చ�ట్టు కొమ్మపెైనుండి

పిడిక�డు పిటటు  .. అలా గాల్లోకి గాల్లా 

ఎగిరిపో గలగడమే స్్వచచు

హదుది లనూ సరిహదుది లనూ చ�రిప్సుక్ంటూ -

మనక్ంద్ ఆ స్్వచచు

( ‘ఆజ్దీకా అమృతమహో తసువ్ ” ముగింపు సందర్భంగా 
త�లంగాణ్ సాహిత్య అకాడమీ 

త�లంగాణ రాషటు ్ర ప్రభుత్వం ” వజ్్ర తసువ భారత్ ” ప్ర 
ప్రచురిసుతి నను ప్రతే్యక కవిత్ సంపుటికోసం )
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 ప్రతి	రండు	రోజులకి	ఒకసారి	అమెరికాలో	
నూయా	 జెర్్సలో	 ఉంటుననే	 మా	 అమా్మయి	 నుండి	
సాయంకాలం	 5,6	 గంటల	 మధయా	 కొంచెం	
అటు	 ఇటుగా	 ఫోన్	 రావటం	 అలవాటే... 
ఈ	రండు	రోజులోలా	జరిగిన	విషయాలు	తో	కూడిన	
కబురులా	మా	మధయా	దొరులాత్యి.	ఆ	టైమలో	త్ను	
ఆఫీస్లో	 ఉంటుంది.	 ఆ	 ఆఫీస్	 డే	 రోడ్	 లో	
ఉంది	 మందులు	 తయార్	 కంపెన్ల	 వారికి	 కొనినే	
మూలకాలు	ఆరడుర్	అందించే	ఆఫీస్	అది.	అయితే	
ఆయా	 మందులు	 మూలకాలు	 మాత్ం	 ఇక్కడ	
ఉండవు.	ఆరడుర్	కాగిత్లకు		పరిమితులు	మాత్మే.. 
కెమిస్టిలు	 వారి	 కింద	 అకంటిస్టిలూ	 ఇంజన్రులా	
మాత్మే	 ఇక్కడ	 ఉంటారు	 వీళళీందరికీ	 బాస్	 ఒక	
యూద్	జ్తీయుడు.	తనకు	కావలసిన	ఇన్ఫరే్మషన్	
ఆయా	సెక్షనలాకు	పోయి	తనే	తెచ్చికుంటాడని	చాల్	
మంచి	వాడని	ఇండియన్	అంటే	ఇంకా	గౌరవిసాతూడని	
మా	అమా్మయి	మాటలోలా	ఒకసారి	చెప్పంది	ఈరోజు	
మా	అమా్మయి	నుండి	ఫోన్	టైం	 6:00	అయింది	
అంటే	ఆఫీస్	కి	వచేచిసింది	అననేమాట	అనుకున్నేను	
ఫోన్	అందుకుంటూ...

	 “	 మీరు	 తీరికగా	 ఉన్నేరా	 మీరు	 రచయిత	
కూడా	కదా...	చిననే	విషయం	మీతో	చెపా్పలి	“అంది.	
నవు్వకున్నేను.	త్ను	రచయిత్రి	కాదు	గాన్	చదివిన	

రచనలను	విశేలాష్ంచగలదు.	అయిన్	వారి	ఆఫీస్లో	
ఈ	 రచన	 విశేషాలు	 ఏమి	 ఉంటాయి?	 తన	 సీటులా	
కూరుచిని	 కథ	 చదివేటంతటి	 తీరిక	 ఉండదు	 కదా	
విషయం	చెప్పమన్నేను.	చెబుతోంది!

* *  *

	 “స్క్షష్ంగా	చెపా్పలంటే	న్ననేగారు	దూరం	
కొండలు	నునుపు	కషటిపడితేనే	కాన్	కడుపు	నిండదు.	
మానవుడు	 అననే	 తరా్వత	 ఏ	 దేశంలో	 ఉననే	 అతని	
సమసయాలు	కొంచెం	తేడాలో	ఒకేల్	ఉంటాయి.	ఆరి్థక	
పరిసి్థతులు,	ఈ	మధయాలో	మత్లు	వంటి	 రంగులు	
చేరత్యి	.సరే	!	ఉదయం		టీవీలో	ఈరోజు	వెదర్	
రిపోర్టి	లో	సాయంత్ం	ఏడు	గంటలకు	మంచ్	పడే	
అవకాశ్లు	ఉననేటులా	చెపా్పరు.	అంటే	తెలలావారి	నుంచి	
రేపు	కూడా	ఈ	ఈ	మంచ్	బాదుడు	ఉండవచ్చి	
అననేమాట.	ఇక్కడ	ఇది	మామూలే!	మా	ఆఫీస్లో	
కొంతమంది	గబగబా	కారులాతీస్కొని	వెళ్ళీపోతున్నేరు.	
న్కు	కంగారు	పుటిటింది	ఈ	చలిగాలిలో	నేను	ఎంత	
లేదననే	పది	మైళ్ళీ	పోవాలి	అయితే	ఇంతలో	న్	గది	
గుమ్మం	మందు	ఎవరో	తిరుగుతుననేటుటి	తలుపులు	
కుననే	అదదుంలో	కనబడుతోంది.
	 ఒకవేళ	 ఏదైన్	 అరజాంటు	 కాగితం	 న్కు	
అందించాలనుకుంటున్నేరా?	 సీట్లా	 నుంచి	 లేచి	

- బాలి 
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వెళ్లా	 తలుపు	 తీశ్ను.	 చలిగాలి	 రివు్వన	 మఖానినే	
త్కింది	.గుమ్మం	పక్కన	ఉననే	వయాకితూ	ఇటు	తిరిగాడు.	
ననునే	 చూసి	 చిననేగా	 నవ్వడు.	 నేను	 నవు్వతూ 
“	ఎన్	ప్రాబలాం?”	అన్నేను.	
	 “	 న్	 మేడం	 “	 అని	 అన్నేడు,	 కాన్	
విషయం	 చెప్పడానికి	 సంకోచిస్తూన్నేడు.	
ఆయన	 ఫేస్	 న్కు	 తెలియదు	 కాన్	 ఆయన	
ఈ	 ఆఫీస్లో	 ఇంజన్ర్.	 ఇరాక్	 వాసి. 
“వెల్కమ్	సార్”	అన్నేను.		ఆయనకు	కుర్చి	చూపస్తూ. 
లోపలికి	 వచాచిడు.	 తలుపు	 మూశ్ను.	
కతితూతో	 కూసినటుటి	 అనిపంచే	 చలలాగాలి	
తగి్గంది.	 “	 థంక్్స	 “అన్నేడు	 కూరుచింటూ. 
వందల	 మంది	 పనిచేస్	 ఈ	 ఆఫీస్	 లో	 నేను	
ఈయనని	అపు్పడపు్పడు	చూశ్ను	కార్	పారి్కంగ్	
లో...	 కాన్...	 మాటాలాడే	 అవసరం	 లేకపోయింది. 
న్తో	ఏదైన్	పని	ఉంటే	అవసరం	కలిగే	సంతకాల	
కోసం	వచేచిది	ఇదదురు	మగు్గరే,	వారు	కూడా	అమెరికన్	
బాలాక్్స	ఒకరు	,	మరోఇదదురు	ఇండియన్్స	అంతవరకే...
	 “	 మిమ్మలినే	 ఇక్కడ	 చూస్తూ	
ఉంటాను.	 కాన్	 పరిచయం	 లేదు”	 అన్నేను 
ఆయన	నవా్వడు.”	న్	 వరి్కంగ్	రూమ్	ఆ	మూల	
ఎక్కడో	 ఉంది.	 మిమ్మలినే	 చాల్	 పరాయాయాలు	
చూసాను.	 మీరు	 ఇండియన్	 అని	 తెలిసిపోయింది	
మందు	మెకి్సకన్	అనుకున్నేను.	ఆ	తరా్వత	మీరు	
చీరలో	 కనబడాడురు.	 ఎంత	 మారు్ప?	 అటువంటి	
చీరలు,	హెయిర్	లో	పూలతో	ఉననే	ఇండియన్	స్త్రీలు	
నూయాయార్్క	లోను	కూడా	చూశ్ను.	ఒక	ఫంక్షన్	లో	
గొప్పగా	అనిపంచింది	మీ	ఇండియన్	సె్టిలే	వేరు”	అన్నేడు 
న్కు	గురుతూకు	వచేచి	నవు్వకున్నేను.	
	 మన	 ఇండియన్	 పండగలో	 ఓ	 రోజు	 బాబా	
గుడికి	వెళేలా	అటునుంచి	అటే		చీరలో	ఆఫీస్	కి	వెళాళీను.
నూయాయార్్క	లో	సెట్ెలాన	మన	ఇండియన్		స్త్రీలు	రథయాత్	
ఉత్సవ	 సందర్భంగా	 విధిగా	 చీరలోలా	 కనబడత్రు. 
మీరు	 ఇరాక్	 దేశం	 వారు	 కదా!	 అమెరికా	 ఎల్	

వచాచిరు	?	చదువు	విషయంలో	వచాచిరా?	“	అడిగాను 
ఎందుకంటే	 ఈ	 అమెరికాలో	 ఎంతోమంది	
విదేశీయులు	కనిపసాతూరు.	మొతతూం	ఒకేల్	కనిపసాతూరు	
కాబటిటి	పోలచిలేం.	మిగత్	దేశం	వారిలో	తేడా	కనిపస్తూ	
ఉంది.	చాల్మంది	ఉదోయాగస్తూలు	గ్రీన్	కారుడు	వాస్లే! 
ఆయన	 మొహం	 ఒక	 క్షణం	 గంభీరంగా	
మారిపోయింది.	 నేలచూపులు	 చూసి	 ఇల్	
అన్నేడు.	 “	 మందు	 ఇది	 చెప్పనివ్వండి.	 న్	
కారు	 	 రిపేర్	 కి	 ఇచాచిను.	 మీరు	 ఆ	 రోడోలానే	 మీ	
ఇంటికి	 వెళత్రు	న్కు	 లిఫ్టి	 ఇవ్వండి	 దానికోసమే	
ఇదదురు	 మగు్గరు	 కోసం	 చూశ్ను	 వారి	 కారులా	
కనబడలేదు	వెళ్ళీపోయి	నటులా	ఉన్నేరు	పరి్మషన్తూ...” 
నేను	 ఓకే	 చెపా్పను	 .”	 ఇంకా	 ఆఫీస్	 వదిలే	 టైం	
చాల్	ఉంది	వెళదాం	“	అన్నేను.	అతని	మొఖంలో	
సంతోషం	 కనబడింది	 .”	 ఈ	 దేశంలో	 ఇల్ంటి	
పరిసి్థతులు	చాల్	భయంకరంగా	ఉంటాయి	రిక్షాలు	
ఆట్లు	దొరకవు	కాబటిటి.	
	 నేను	ఇరాక్	దేశం	వాడిని.	2009లో	ఈ	దేశంలో	
అడుగు	 పెటాటిను.	 న్తో	 పాటు	 మరో	 ఐదుగురు	
మిత్రులతో	 అందరూ	 బాగా	 చదువుకుననేవారే.	
ఇంజన్రులా,	 ఇదదురు	 డాకటిరులా	 ఇక్కడకు	 వచిచి	 ఇక్కడ	
పర్క్షలు	రాశ్ం	 అనుకోండి	 అది	 వేరే	 విషయం...	
న్	పేరు	జెడ్	బురి.	న్	బతుకు	అంత్	ఓ	 కథల్	
ఉంటుంది	 ఒక్కమారు	 న్	 ఆలోచనలు	 గతంలోకి	
వెళ్ళీపోతే	న్	మనసంత్	అదోల్	అయిపోతుంది.	ఆ	
క్షణంలో	న్	ఇదదురు	పలలాలినే	దగ్గరికి	తీస్కుని	వాళ్లా	
భ్జ్లుపై	చేతులు	వేసి	కన్నేరు	పెటుటికుంటాను.	ఆ	
దుుఃఖానినే	ఆపుకోలేను	.ఆ	క్షణంలో	న్	భారయా	అక్కడే	
ఉంటే	 ధైరయాం	 చెబుతూ	 వేడి	 వేడి	 టీ	 అందిసతూంది.	
ఎవరో	 ఒకరు	 ధైరయాం	 చేయకపోతే	 ఎల్?	 న్కు	
ఇదదురు	మగ	పలలాలు.	ఇపు్పడు	వాళ్లా	పెదదువారయాయారు.	
ట్ంటన్	 యూనివరి్సటీలో	 చదువుతున్నేరు.	
అల్ంటపు్పడు	న్	 పలలాలు	 వెటకారంగా	 నవు్వతూ’	
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డాడీ	 చిననే	 పల్లాడు	 అయిపోతున్నేడు’	 అంటారు	
.ఆ	 మాటకు	 నేను	 కంట్రోల్	 అవుత్ను.” 
జెడ్	బుర్రి	గారిని	ఇబబాంది	పెటేటి	నేమో	అని”	సార్”	అన్నేను. 
“పరా్వలేదు	“అంటూనే	ఆయన	అనుభవాలు	చెప్పడం	
మొదలుపెటాటిరు.
	 “మీకు	మా	దేశం	గురించి	తెలుసనుకుంటాను	
నైసరి్గకంగా	 కాదు	 గాన్	 హిసటిర్	 పుసతూకాలలో	 చదివి	
ఉంటారు	1979,	80	సంవత్సరాలలో	ప్రతి	పేపరోలా	
ప్రతి	 దేశంలో	మా	 దేశంలో	 జరిగే	 వారతూలే	 హైలెట్	
గా	 ఉండేవి.	 ఇరాక్	 దేశ్నినే	 ఎవరో	 పరిపాలించారు	
అనుకోండి.	అది	మసిలాం	మెజ్ర్టి	దేశం.	కురుదుష్లు	
క్రిసిటియన్్స	ఉన్నే	వారి	శ్తం	తకు్కవ	కాబటిటి	మొతతూం	
మసిలాం	 పాలనే	 ఉంటుంది	 .అందులోనే	 ఒక	 స్న్నే	
1979లో	పరిపాలనకు	వచాచిడు.	ఇరాక్	అరబ్	లో	
కూడా	 ఎకు్కవ	 శ్తం	 స్న్నేలే	 ఇక	 చెప్పనవసరం	
లేదు.	 స్న్నే	 డిటెకటిర్	 గా	మారిపోయారు.	 ఆయన	
పరిపాలనలో	ప్రజలు	పడడు	 కషాటిలు	అనినే	 ఇనినే	కావు	
మా	అరబ్	 దేశ్లోలా	 ష్యా	స్నినే	 తెగల	 గొడవలో	
నితయాకృత్యాలు	 అందరూ	 దేవుని	 బ్డడులే	 కాన్	 ఈ	
బ్డడుల	 మధయా	 రకతూపాత్లు...	 ఇంతకీ	 ఆయన	
పేరు	 చెప్పలేదు	 కదా	 !ఆయనే	 సదాదుం	హుస్్సన్... 
ఆ	 దేశంలో	 ఆ	 రోజులోలా	 ఎవరికి	 రక్షణ	 లేదు	 ఇది	
చాలదననేటులా	పక్క	దేశంలో	ఇరన్లా	గొడవలు.	ఇళలాపై	
బాంబులు	పడేవి.	పగల	అయితే	మైదాన్లోలా	పలలాలు	
ఆడుకుంటూ	 ఉంటే	 ఆ	 పక్కనే	 పడేది	 అయితే	
చావు	లేక	అంగవైకలయాం	క్షణంలో	ఏమవుతుందోనని	
తలిలాదండ్రుల	 భయం	 అది	 అలవాటైపోయి	
మెలగాలననే	 రోజులు	 కాబటేటి	 ఆ	 విషయానినే	 ఏమో	
సరదాగా	చెపు్పకునే	వాళ్ళీ	ఈ	సదాదుం	గారి	పాలన	
1979	నుండి	2003	వరకు	సాగింది	ఈ	దుష్టిడి	
డికేటిటర్	 పాలనకు	 అమెరికనలా	 వరకు	 చేరి	 ఈయన	
ఏదో	 కొతతూరకం	 అన్్వయుదాలు	 కనిపెటిటి	 ఉన్నేడని	
నేపంతో	 2003లో	 అరస్టి	 చేస్	కోరుటి	చ్టీటి	 తిప్ప	
2006	డిసెంబరోలా	ఉరి	తీశ్రు.	

	 ఇరాక్	 అంతట	 ఎనినే	
సంవత్సరాలు	 ఎంతో	 ఉత్కంఠదా 
జెడ్	 బురి	 గారు	 చెప్పన	 విషయాలు	 వింటుననే	
మధయా	 మధయా	 లో	 టైం	 కోసం	 వాచీ	 వంక	
చూస్తూన్నేను.	చలిగాలి	వలలా	 త్వరగా	చీకటి	పడింది 
ఇల్	 ఉన్నేన్	 ఇంజన్రింగ్	 చదువు	పూరితూ	 చేశ్ను	
ద్నికి	కారణం	మా	అమ్మ.	ఆమె	ప్రోత్్సహం	గొప్పది.	
దైవస్తూరాలు	 చదువుకుంది	 చదువు	 విషయంలో	
ననునే	 ప్రోత్సహించేది	 పైసా	 పైసా	 దాచి	 న్	 ఫీజు	
కటేటిది	మా	న్ననే	చిననే	చిననే	ఉదోయాగాలు	చేస్వాడు	
అమాయకుడు	 న్కు	 ఒక	 తమ్మడు	 ఇదదురు	 చెలిలా	
ఉన్నేరు	 సంత	 ఇలులా	 చిననేది	 ఉంది	 అయితే	 ఆ	
రోజులలో	2007	2008	సంవత్సరాలలో	అమెరికన్	
గవరనేమెంట్	 వారి	 పరిపాలన	 పై	 వారినేంగ్	 ఇస్తూ	
వదలకుండా	ఎరకాటంలో	పెటిటి	ఉరితీసిందని	అంటే	
ఆయన	 వదదు	 కెమికల్	 ఆయుధ్లు	ఈ	 అమెరికన్	
వారు	 ఊహించినటుటి	 లేవని	 ప్రపంచమంత్	 గోల	
పెటటిగా	దానికి	విరుగుడు	అననేటులా	ఇరాక్	దేశ్నికి	ఎన్నే	
విషయాలోలా	చేయూత	అందిస్తూనే	ఉంది	అమెరికా	
అప్పటికే	 డాకటిరులా	 లేక	 ఇంజన్ర్	 కోరు్సలు	 పూరితూ	
చేసిన	విదాయారు్థలకు	అమెరికాలో	మంచి	అవకాశ్లు	
కలి్పసాతూమని	ప్రకటన	లేచింది	అమెరికా	ఈ	విషయం	
మా	 అమ్మకు	 తెలిస్	 ననునే	 ప్రోత్సహించింది	 అల్	
మా	మిత్రులం	ఇక్కడికి	చేరుకున్నేం	అప్పటికే	న్కు	
న్	 మిత్రులకు	 వివాహాలు	 జరిగాయి	 ఈ	 దేశంలో	
అడుగుపెటిటిన	ఆరు	న్లలకే	గ్రీన్	కారుడులు	అందజేశ్రు	
ఉదోయాగాలు	దొరికాయి	ఎక్కడికి	వచాచిక	ఈ	దేశంలో	
గమనించింది	ఏమిటంటే	ఎన్నే	దేశస్్థల	వారు	ఎన్నే	
మత్లవారు	పక్కపక్కనే	ఉననే	మతకలహాలు	వంటి	
దరిద్రాలు	 ఇక్కడ	 లేవు	 ఉననే	 అటువంటివి	 జరిగితే	
పోలీస్లు	యాక్షన్	నిమిషాలోలా	జరగటం	మతంలో	
ఎకు్కవ	 తకు్కవ	 లెక్క	 వేస్కుంటూ	 హతయాలకు	
పాల్పడటం	 ఇ	 క్కడ	 మేమ	 చూడలేదు.	 స్త్రీలు	
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పురుష్లు	 హాయిగా	 స్్వచ్ఛగా	 తిరుగుతున్నేరు.	
ఒకరినొకరు	 గౌరవించ్కుంటున్నేరు	 మా	
మసిలాం	 దేశ్లు	 పక్కపక్కనే	 ఉననే	 మసీదులు	
తగలబెటుటికోవడమేమిటి	 హతయాలు	 జరగడం	
ఏమిటి	 ఇంతే	 కాదు	 మహమ్మద్	 ప్రవకతూ	 కూతురు	
ఫాతిమా	 ‘ఫాతిమేట్్స	 ‘అనే	 మతం	 సా్థపంచింది	
ద్నినే	 నమి్మ	 ఆచరించినవారు	 జోరాడున్	 సిరియాలో	
ఉన్నేరు	మసిలాం	మతం	సా్థపంచిన	రోజులోలానే	మరో	
మతం	 ఆ	 ప్రాంతంలోనే	 వచిచింది	 అది	 ‘ఉడేవేజ్.’	
ఇది	 లేబన్న్	 సిరియాలలో	 ద్నిని	 నమి్మన	 వారు	
ఉన్నేరు.	 అయిన్	హతయాలు	మామూలే.	 ప్రభ్త్వం	
పటిటించ్కోదు	ఈ	బాధలు	ప్రజలకు	అలవాటైపోయి	
తిటుటికోవడం	లేక	కన్నేరు	పెటుటికోవడం	ప్రమాదంలో	
జరిగితే	 నిసా్సహాయంగా	 ఉండి	 పోవడం	 అంతే!	 “ 
నేను	ఆయనను	ఆవేదనను	గమనిస్తూన్నేను	ఆయన	
న్టి	నుండి	కొతతూ	విషయాలు	తెలుస్తూన్నేయి	జేబు	
నుండి	 కర్చిఫ్	 తీసి	 నుదురు	 తుడుచ్కున్నేరు. 
ఇక్కడ	మీ	ఇండియన్్స	చూస్తూన్నేను	మేడం...	చక్కగా	
ఉదోయాగాలు	చేస్కుంటున్నేరు	సాయంకాలం	కాగానే	
కారు	డ్రైవ్	చేస్కుంటూ	ఇళళీకు	వెళ్ళీపోతున్నేరు.	
మీరే	కాదు	ఎన్నే	దేశ్ల	వారు...	ఇంతకన్నే	స్వర్గం	
ఏమంది	మా	దేశంలో	స్త్రీలు	కారు	తోలటం	స్్కటర్	
నడపడం	నేరం.	వెనుక	ఎవడో	మగాడు	ఉండాలి	.మా	
అమ్మంటే	 న్కు	 ఎంతో	 ఇషటిం	 గౌరవం...	 ఆమెను	
ఈ	అమెరికాకు	రప్పంచాలని	ఉంటుంది.	అది	జరిగే	
పనేన్?	ఇంతవరకు	మా	దేశం	రండుసారులా	మాత్మే	
వెళాళీం..	మా	మిత్రులు	వలలానే	కొనినే	కొనినే	మా	వాళళీ	
విషయాలు	తెలుస్తూంటాయి	సెల్	ఫోనులా	టీవీ	వంటివి	
లేవు	ఉంటే	ప్రభ్త్వం	ఆధ్వరయాంలో	ఉంటాయి.	మన	
దేశం	ఇంకా	ఇల్గే	ఉందా	అని	అనుకుంటాం	అంతే	
న్	దుుఃఖానినే	ఆలోచనలే	పక్కనపెటిటి	ధైరయాం	ఇచేచిది	
న్	భారయా	పలలాలు	మాత్మే	సంవత్సర	క్రితం	కావాలి	
ఓ	 మిత్రులు	 రికార్డు	 చేసిన	 న్	 తండ్రి	 మాటలను	
వినిపంచాడు	ఆయన	మాటలోలా	దుుఃఖం	వినిపసతూంది 

న్	 చెలెలాలు	 ఇదదురు	 కిటికీలోంచి	 ప్రపంచానినే	
చూస్తూంటారట	 బయటికి	 అడుగుపెటటిలేరట!	 మా	
తమ్మడు	ఏదో	చిననే	జ్బ్	చేస్తూన్నేడు	అతడు	ఆఫీస్కు	
వెళేతూ	మా	న్ననే	కన్సం	సారులా	అననే	జ్గ్రతతూగా	వెళాళీవా	
అని	అడుగుతుంటారట	వెళ్లాన	వచిచిన	జ్గ్రతతూ	అంటూ	
చెప్పడం...	ఇది	ఆ	దేశ	పరిసి్థతి...”	జెడబారి	గారి	మఖం	
బరువుగా	మారిపోయింది	కర్చిఫ్	తో	ఒతుతూకున్నేడు. 
బయట	 శబాదులు	 ఆగిపోయాయి.	 కారులా	
అనినే	 వెళ్లాపోయినటులా	 ఉన్నేయి.	 వాచీ	
చూసాను	 వెళ్లాపోయే	 టైం	 అయిపోయింది. 
“	బయలుదేరదామా	సార్	...దారిలో	ఉననే	మీ	కారు	
రిపేరింగ్	 షాప్	 లో	 మీరు	 ఆగవచ్చి	 “అన్నేను.	
ఆయన	థంక్్స	చెప్ప	నిలబడాడురు.	న్	హాయాండ్	బాయాగ్	
సరిచూస్కొని	కారు	త్ళాలు	బయటకు	తీశ్ను	మా	
రాక	కోసం	గేటు	పటుటికొని	నిలబడే	ఎదురుచూస్తూన్నేరు	
ఆఫీస్	 బాయ్	 మోర్.	 అమెరికన్	 బాలాక్ 
నేను	కారును	బయటకు	తీశ్ను	మధయాలో	అరగంట	
గడిచింది.

***
	 మా	అమా్మయి	ఇంటికి	చేరుకుంది	కాబోలు	
ఫోన్లా	 అడిగింది”	 ఎల్	 ఉంది	 న్ననేగారు?	 ఇరాక్	
ఇంజన్ర్	గారి	జ్వితం...	దానినే	జ్వితం	ల్ంటి	కథ	
అంటారా	“	నేను	నవు్వకున్నేను.	ప్రేమ	మతం	అంటే	
ఇదే	కాబోలు	అని.

--*--
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అయినా కానీ

 రెడీ రెడీ
 ఇంతకు	 అందరూ	 జోగిన్ధం	
కూతురి	 పెళ్లాకి	 వస్తూన్నేరా	 లేదా?”	 అడిగాడు	
వెంకట్రావు	 ఆఫీస్లో	 లంచ్	 అవరోలా	 కొలీగ్్స	
అందరూ	 కలసి	 భోజనం	 చేస్తూండగా. 
“అందరిన్	 స్వయంగా	 వెళ్లా	 ఆహా్వనించి,	 ననునే	
ఫోను	 చేసి	 పలిచాడు.	 నేను	 రాకూడదు	
అనుకుంటున్నేను.”	 అన్నేడు	 చిదంబరం. 
“ననునే	 జోగిన్ధం	 ఒక్కడే	 వచిచి	 పలిచాడు.	
అందరిన్	సతీ	సమేతంగా	వెళ్లా	పలిచాడట.	అందుకే	
నేను	 కూడా	 రాను.”	 అన్నేడు	 స్బాబారావు. 
“న్కు	 వాళళీ	 బామ్మరిదుతో	 కారుడు	 పంపంచాడు.	
నేను	 కూడా	 కాయాని్సల్!”	 అన్నేడు	 రాంబాబు. 
“పెళ్లా	 అర్ధరాత్రి	 12	 గంటలకట.	 అంతవరకూ	
ఎవరు	 మేల్్కని	 ఉంటారు?	 నేను	
కూడా	 డుమా్మ.”	 అన్నేడు	 చిదంబరం. 
“బ్రేకింగ్	నూయాస్!		ఇపు్పడే	అందిన	వారతూ!	జోగిన్ధం	
కూతురు	 పెళ్లాలో	 డాన్్స	 ప్రోగ్రాం	 పెటిటిస్తూన్నేడట.	
టీవీ	యాంకర్	జోయాతి	మాలిని	వస్తూందట.	పాతికేళ్లా	
దాటని	 అమా్మయిలతో	 డాను్స	 ప్రోగ్రామలట.”	
అంటూ	 అరుస్తూ	 వచాచిడు	 గుమాసాతూ	 రంగారావు. 
“అవున్?”	 న్ట్లా	 పెటుటికోబోయిన	
మదదు	 జ్ర	 విడిచాడు	 వెంకట్రావు. 
“పాపం!	 పెళలాంటే	 ఎనినే	 పనులుంటాయ్?	 అందర్నే	
ఇంటికి	 వచిచి	 పలవాలంటే	 మాటల్?	 ననునే	 తన	
మనిష్	 అనుకోబటేటి	 కదా	 ఫోను	 చేసి	 పలిచాడు.	
ఎల్గైన్	 వెళాలాలి.”	 అన్నేడు	 అపా్పరావు. 
“నిజమే!	 న్	 కొడుకు	 పెళ్లాకి	 నేను	 ఒక్కడినే	

వెళ్లా	 పలిచాను.	 	 సతీసమేతంగా	 వచాచిడు.	 నేను	
వెళలాకపోతే	 బాగోదు.”	 అన్నేడు	 స్బాబారావు. 
“పెళ్లా	దగ్గర	పడడంతో	బంధువులందరిన్	తల్	ఓ	వైపు	
పెళ్లా	పలుపులకు	పంపస్తూనే	కారుడులు	ఇవ్వగలిగాడట.	
అందుకే	 బామ్మరిదుతో	 కారుడు	 పంపంచాడు.	
తప్పకుండా	 వెళాలాలి	 మనం.”	 అన్నేడు	 రాంబాబు. 
“నిజమే!	నిజమే!”	అందరి	కళలా	మందు	జోయాతి	మాలిని	
కదులుతుంటే	తన్మయంతో	తలల్డించారు.
                      ***      ***

	 స్బాబారావు,	 అపా్పరావు	 పెళ్లా	
మండపంలోకి	అడుగు	పెటటిగానే	ఆశచిరయాపోయారు.	
కుర్చిలన్నే	 ఖాళ్గా	 ఉన్నేయి.	 స్టిజి	 మీద	 పెళ్లా	
కొడుకు	 పెళ్లా	 కూతురు	 కూరుచిని	 వున్నేరు. 
జోగిన్ధం,	 అతని	 భారయా,	 పెళ్ళీకొడుకు	
తలిలాతండ్రులు,	 బంధువులు	 కాబోలు	 మరో	
నలుగురైదుగురు	 ఉన్నేరు	 స్టిజి	 మీద. 
అపా్పరావు,	 స్బాబారావు	 మందు	 కుర్చిల	
దగ్గరకు	 వెళాలారు.	 కూరోచిబోతూ	 ఆ	 కుర్చిలకు	
తగిలించి	 వుననే	 మఖమల్	 కవరలా	 మీద	
రాసి	 ఉననే	 మాటలు	 చూసి	 ఆగిపోయాం. 
“మత్తూత,	 	 మతతూవ్వ,	 త్తయయా,	 న్నమ్మ,	
అమ్మమ్మ,	 అంటూ	 రాసి	 వున్నేయి. 
ఇంతలో	 	 స్టిజి	 మీద	 ఉననే	 జోగిన్ధం	
గబగబా	 స్టిజ్	 దిగి	 వచాచిడు. 
“హాయ్	స్బాబారావ్!	హాయ్	అపా్పరావ్!	చెలెలామ్మలు	
ఎక్కడా?కూరోచిండి.	 కూరోచిండి!”	 అంటూ	



వచిచిన	 జోగిన్ధ్నినే	 చూసి,	 విష్	 చేసిన	 ఇదదురు	
మిత్రులు	 “ఈ	 సీటులా	 రిజరే్వషన్	 ల్గా	 ఉన్నేయి.”	
అంటూ	 వెనక	 సీటులా	 దగ్గరకు	 వెళళీబోయారు. 
“పరేలాదు.	 కూరోచిండి.	 ఈ	 సీటులో	 వాళ్ళీ	
ఇపు్పడపు్పడే	 రారు.	 బ్జ్గా	 వున్నేరు.”	
అంటూ	 అటు	 దూరంగా	 చూపంచాడు. 
విశ్లమైన	 స్థలంలో	 స్టిజి	 మీద	 జోయాతి	 మాలిని	
మైకు	 పటుటికుని	 మాటాలాడుతూ	 ఉంది.	 ఓవైపుగా	
ఇదదురమా్మయిలు	డాన్్స	 వేస్తూ	 ఉన్నేరు.	హుషారైన	
పాటలు	సననేగా	వినిపస్తూ	వున్నేయి.	ఓ	తొంభై	ఏళలా	
మసల్యన	స్టిజ్	దగ్గర	ఓ	సతూంభానినే	ఆసరాగా	చేస్కుని	
నిలబడి,	జోయాతి	మాలిని	వైపు	ఆశగా	చూస్తూన్నేడు. 
“ఆయన...?”	 సందేహంగా	 ఆగాడు	 స్బాబారావు. 
“మా	 త్తయయా!	 పెళ్లాకూతురుకి	 మత్తూత!”	
కళ్ళీ	 తుడుచ్కున్నేడు	 జోగిన్ధం.	 “మరి	
మీ	 న్నమ్మ..?”	 అడిగాడు	 అపా్పరావు. 
“అదుగో..!”
	 ఆ	 మసల్యన	 ప్రక్కగా	 నిలబడి	 ఆయన	
చేతులను	 గటిటిగా	 పటుటికుని	 వుననే	 ఓ	 ఎనభై	
అయిదేళలా	 ఆమెను	 చూపంచాడు	 జోగిన్ధం. 
“పడిపోత్డేమో	అని	కాబోలు..!”	బాధగా	అన్నేడు	
స్బాబారావు.	 “కాదు.	ఎక్కడ	చెకు్క	మీద	సంతకం	
చేసి	 ఆ	 డాన్సరలాకు	 ఇసాతూడేమో	 అన్..!”	 విషయం	
చెప్ప	మరోసారి	కళ్ళీ	తుడుచ్కున్నేడు	జోగిన్ధం. 
ఈ	లోపు	పెళ్ళీకొడుకు,	పెళ్లాకూతురు	గబగబ	లేచి	స్టిజ్	
దిగి	క్రిందకు	వచిచి,		స్బాబారావు,	అపా్పరావు	కాళళీకు	
నమస్కరించారు.	 అక్షింతలు	వేసి	ఆశీర్వదించగానే,	
పెళ్లా	 జంట	 ఇదదురూ	 కళళీన్ళ్లా	 తుడుచ్కున్నేరు. 
“పాపం!	 ఎవ్వరూ	 అక్షింతలు	 వేయకపోవడంతో	
డిప్రెషన్	 లో	 వున్నేరు	 ఇదదురూ.”	 ఓ	 వైపు	
నుండి	 ఎవరో	 అనుకోవడం	 వినిపంచింది. 
“ఇదదురూ	 పది	 రోజులోలా	 అమెరికా	 వెళ్ళీపోత్రు..	
అందుకని	 ఎక్కడెక్కడి	 బంధువులను	 పటుటి	
పటిటి	 పలిపంచారు.	 అందరి	 ఆశీస్్సలు	 కావాలని	
పటుటిపటాటిరు.”	జోగిన్ధం	గొంతు	పూడుకు	పోయింది. 
“మగవాళ్ళీ	 అక్కడ	 తగలడితే	 తగలడాడురు.	 ఈ	

ఆడవాళలాకి	ఏమైంది?”	అపా్పరావు	కోపంగా	అన్నేడు. 
“మొగుళళీకు	 కాపల్గా	 వాళ్ళీ	 కూడా	
అక్కడే	 వున్నేరు.”	 అన్నేడు	 జోగిన్ధం. 
“కాపల్	 ఎందుకు?”	 “కాపల్	 ఎందుకంటావేంటి?		
అపు్పడే	మా	మేనమామ	ఒకాయన	ఆ	డాన్సర్	లలో	ఓ	
పలలాతో	కాస్పు	మాటాలాడి,	ఫోను	న్ంబర్	ఇస్తూ	ఓ	అరకరా	
పొలం	రాసాతూనని	మాట	ఇస్తూంటే,	మా	అతతూ	అడుడుకుంది.” 
“నువు్వ	 దిగులు	 పడకు	 జోగిన్ధం!	
వాళళీను	 తీస్కువచేచి	 బాధయాత	 మాది.”	
అటు	 కదిల్రు	 స్బాబారావు,	 అపా్పరావు. 
“వీళలా	 సంగతి	 సరే	 -	 మన	 కొలీగ్్స	 	 ఏర్?”	
అనుకుంటూ	 రండడుగులు	 వేయగానే,	 ఒకతను	
ఓ	 గాలాస్తో	 న్ళ్లా	 తీస్కుని	 హడావుడిగా	
వెళ్తూ	 అపా్పరావుకు	 డాష్	 ఇచాచిడు. 
“సార్..!”	అని	చెప్పబోయి	ఆగిపోయాడు	అపా్పరావు. 
“అయోయా!	 న్ళలాన్నే	 క్రింద	 ఒలికిపోయాయి.	 పంకీకి	
న్రు	తడారిపోతుందేమో...	చూస్కుని	నడవరు...	
ఏం	 మనుష్లో..?”	 అంటూ	 విస్కు్కంటూ	
వెనకి్క	 పరుగులు	 తీస్తూననే	 వెంకట్రావును	
బలవంతంగా	 చేయి	 పటుటికుని	 ఆపారు	 ఇదదురూ. 
“వెంకట్రావ్...?	ఏంటీ	హడావుడి?”	నివె్వర	పోయారు. 
“పంకీకి	బాగా	దాహంగా	ఉందని,	మంచి	న్ళ్లా	కావాలని	
అడిగింది.”	ఏదో	ట్రాన్్స	లో	వుననేవాడిల్	అంటూ	వారి	
చేతులు	విదిలించ్కుని	వాటర్	కాయాను	వైపు	పరిగెతితూ,	
న్ళ్లా	గాలాస్లోకి	వంచ్కుని,	స్టిజ్	వైపు	పరుగులు	తీస్తూ	
వెళ్లా,	ఓ	అమా్మయి	చేతికి	అందించి,	ఆ	అమా్మయి	
త్గుతుంటే	పరవశంగా	చూస్తూ,	తన	జేబులో	కర్చిఫ్	
తీసి	ఆ	అమా్మయి	మెడ	మీద	పడిన	న్ళ్లా	తుడుస్తూననే	
వెంకట్రావును	 నిరా్ఘంత	 పోయి	 చూడసాగారు. 
స్టిజ్	 దగ్గరకు	 వెళ్లా	 ఆఫీస్లో	మిగత్	సాటిఫ్	 కోసం	
చూశ్రు.	 రాంబాబు,	 చిదంబరం	 కుర్చిలలో	
ఒదిదుకగా	 కూరుచిని	 డాన్్స	 చూస్తూ	 ఆనందించడం	
చూసి,	 వెళ్లా	 వారి	 పక్కన	కూరుచిని	 పలకరించారు. 
“స్బాబారావ్,	 అపా్పరావ్!	 మీరు	 ఇపు్పడు	
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వస్తూన్నేరా?	 స్టిజి	 మీద	 వాళ్ళీ	 ఎనినేసారులా	
పలిచారో	 మిమ్మలినే.”	 అన్నేడు	 రాంబాబు. 
“మమ్మలినే	 పలిచారా	ఎందుకు?”	ఆశచిరయాపోయాడు	
స్బాబారావు.	 ఇంతలో	 మైకులో	 పాట	 మారింది. 
“ఓ	స్బాబారావు..!	ఓ	అపా్పరావూ..!	ఓ	వెంకట్రావు...!	
ఓ	 రంగారావూ...!	 ఎవరో	 ఎవరో	 వసాతూరనుకుంటే	
మీరొచాచిరా?	అయిన్	కాన్	రడీ..రడీ!”	అంటూ	పాట! 
“అదిగో	 	 మిమ్మలేనే	 పలుస్తూన్నేరు.	 వెంకట్రావు,	
రంగారావు	ఇదదురూ	స్టిజ్	దగ్గరే	వున్నేరు.	వెళళీండి.	
వెళళీండి!”	 విశ్ల	 హృదయంతో	 ప్రోత్సహిస్తూ	
అన్నేడు	 రాంబాబు.	 స్బాబారావు	 అపా్పరావు	
ఒకరి	మఖాలు	 ఒకరు	చూస్కున్నేరు.	 “అవునూ!	
అందరూ	 స్టిజ్	 దగ్గర	 ఉంటే	 మీరిదదురూ	 కుర్చిలలో 
ఉన్నేరేంటి?”	చిదంబరం	కళ్ళీ	టపటపా	రండుసారులా	
కొటాటిడు.	 రాంబాబు	 తల	 వెనకి్క,	 మందుకు	
చిననేగా	ఫిట్్స	వచిచిన	వాడిల్	ఆడించాడు.	 “వీళలాకు	
ఏమైందబాబా...?”	 అనుకుంటూ	 వెనకి్క	 చూసిన	
అపా్పరావుకు	వెనుక	కుర్చిలలో	కూరొచిని	గంభీరంగా	
మఖం	గంటు	పెటుటికొని	చూస్తూననే	చిదంబరం	భారయా	
చింత్మణి,	రాంబాబు	భారయా	రమాప్రభ	కనిపంచారు. 
“	ఓహో	ఇదా	విషయం!”	అనుకుంటూ,	“సరే!	పదండి!	
పెళ్లా	జంటకు	అక్షింతలు	వేసి	కాసింత	ఎంగిలి	పడదాం.	
లేవండి.”	అని	నలుగురిన్	లేప	పెళ్లా	మండపం	దగ్గరకు	
తీస్కువెళ్లా,	పెళ్లా	జంటకు	అక్షింతలు	వేయించారు. 
దిగులు	 పడి	 బ్క్క	 మఖం	 వేస్కొని	 దికు్కలు	
చూస్తూననే	జోగిన్థం	దగ్గరకు	వెళ్లా,	“	పెళ్లా	మొదలయేయా	
లోపు	 ఆర్కసా్రే	 కు	 డబుబాలిచిచి	 తక్షణం	 ఇక్కడ	
నుంచి	 పంపంచేయ్	 జోగిన్ధం!	 ఇంతకుమించి	
మార్గం	 లేదు.”	 అని	 సలహా	 ఇచాచిడు	స్బాబారావు. 
“అసలు	వాళలాను	రిసెప్షన్	కు,	పెళ్లాకి	మధయాలో	ప్రోగ్రామ్	
ఏరా్పటు	చేయాలని	చెపా్పను.	మందుగానే	వచాచిరు.	
తరా్వత	‘అనుకుననే	మొతతూం	చెలిలాసాతూను.	వెళ్లా	పొమ్మని’	
కూడా	చెపా్పను.	వినలేదు.	‘నువి్వచేచి	బోడి	అమౌంట్	
ఎవరికి	కావాలి?’	అంటున్నేరు.”	స్బాబారావు	భ్జం	
మీద	 తలవాలిచి	 బావురుమన్నేడు	 జోగిన్ధం. 
“నిజంగానే	నువి్వచేచిది	బోడి	అమౌంటే!”	స్టిజ్	మీద	

డాన్సరలా	గౌనుకు	నిండుగా	కుటటిబడిన	అయిదు	వందల	
న్టలా	 వైపు	 చూస్తూ	 నిరా్ధరించాడు	 అపా్పరావు. 
“ద్నికి	ఒకటే	మార్గం!”	చిటికె	వేశ్డు	స్బాబారావు. 
“ఏం	 చేదాదుం?”	 జోగిన్ధం	 ఆత్ంగా	 అడిగాడు. 
“మీరు	 మందు	 పెళ్లా	 తంతు	 మొదలు	 పెటటిండి.		
జ్లకర్ర	 బెలలాం	 పెటేటి	 సమయానికి,	 అందర్నే	
నేను	 ఇక్కడకు	 తీస్కుని	 వసాతూను.”	 అంటూ	
స్బాబారావు,	 అపా్పరావు	 ఆ	 బాధయాతను	 తమ	
భ్జస్కందాల	 మీద	 వేస్కుని	 కదిల్రు. 
ఓ	రండు	గంటల	తరా్వత,	పెళ్లా	కొడుకు,	పెళ్లాకూతురు	
జ్లకర్ర,	బెలలాం	ఒకరి	తలల	మీద	ఒకరు	పెటుటికుని,	ఒకరి	
కళళీలోకి	 ఒకరు	 చూస్కుంటా	 నవు్వకుంటుంటే,	
ఒక	 డాన్సర్	 స్టిజ్	 మీద	 నుండి	 అందరి	 చేతులలో	
అక్షింతలు	పెటిటి,	వారి	గుప్పడి	తన	చేతితో	మూసి	
కవి్వంపుగా	నవు్వతుంటే,	మరొక	డాన్సర్	పెళ్లా	జంట	
ప్రక్కన	నిలుచ్ని	అక్షింతలు	వేసిన	వారికి	షేక్	హాయాండ్	
ఇచిచి	పంపస్తూంటే,	పెళ్ళీకి	వచిచిన	ఆహుతులందరూ	
పెళ్లా	 జంటను	 ఆశీర్వదించడానికి	 పోటీ	 పడాడురు. 
అక్షింతలు	వేస్తూననే	పురుష్లూ...	వారి	ప్రక్కనే	డాన్సర్	
షేక్	 హాయాండ్	 ఇచిచిన	 తరా్వత	 బలవంతంగా	 వారి	
చేతులను	విడద్స్తూ,	వారిని	కదిలిస్తూ	వారి	భారయాలూ... 
కనుల	 విందైన	 ఆ	 దృశయాం	 చూస్తూ	
జోగిన్ధం	 దంపతులు	 ఆనంద	 భాషా్పలతో		 
అదు్భతమైన	 సలహా	 ఇచిచినందుకు	 స్బాబారావు,	
అపా్పరావు	కాళలా	మీద	పడి	సాషాటింగ	ప్రణామం	చేశ్రు.		
తమ	కంటే	చిననేవారని	కూడా	ఆలోచించకుండా...!

--*--



  స్నేహ	సాహితీ	ఆధ్వరయాంలో	మాధురి	అంతరాజాల	మాసపత్రిక	వెలువడటం	సాహితీ	
వనంలో	మరో	మందార	మాధురయాం	వికసించినటేలా	,	పత్రిక	దినదిన	ప్రవరతూమానమై	వరి్ధల్లాలని,		 
	విశ్ఖ	రచయితల	సంఘం	అభిల్ష.

-	అడపా	రామకృష్	
ప్రధ్న	కారయాదరిశి.	విశ్ఖ	రచయితల	సంఘం

  శుభాశీస్్సలు...........
 ప్రస్తూత	 కాలంలో	 అచ్చి	 పత్రికలను	 కొని	 చదివే	 పాఠకులు	 తగి్గపోయారు.	
ఒకవేళ	పత్రికలకు	చందా	చెలిలాంచిన్	సరే	కాప్లు	సక్రమంగా	అందడం	లేదు.	కరోన్	
వచిచి	 వెళ్లాన	 తరువాత	 బసాటిప్	 లలో	 కూడ	 చాల్	 పత్రిక	 లు	 కనుమరుగయాయాయి. 
అల్ంటి	 పరిసి్థతులలో	 పాఠకుల	 సాహితీ	 దాహం	 తీరచిడానికా	 అననేటుటి	 విడుదల	
కాబోతుననే	అంతరాజాల	మాసపత్రిక	“మాధురి”	.	పాఠకలోకానికి,	రచయితలకు,	కవులకు	
ఇది	ఎంతో	సంతోషం	కలిగించే	వారతూ	.	చక్కని	సాహిత్యాభిల్ష	కలిగిన	“	స్నేహ	సాహితి”	
బృందం	 ఆధ్వరయాంలో	మాధురి	 విడుదల	కావడం	మరింత	 ఆనందించదగ్గ	 విషయం.	 
మాధురి	 అంతరాజాల	 మాస	 పత్రిక	 మంచి	 రచనలతో,	 చక్కని	 శీరి్షకలతో	 వెలువడి	
పాఠకలోకానినే	 సంతృపతూ	 పరచాలని	 ఆశిస్తూన్నేను.	 మాధురి	 పత్రిక	 నిరా్వహకులకు	
హృదయ	పూర్వక	అభినందనలు.	శుభాకాంక్షలు.	

-		న్రంశెటిటి	ఉమామహేశ్వరరావు,
కేంద్ర	సాహితయా	అకాడమి	(బాల)	పురసా్కర	గ్రహీత,
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లో... ఆలోచనలు....
1.  నీలపు ఆకాశమీ్మద 
 నలలు టి పొ గ మేల్ మేఘపు ముసుగు 
 ఇషటుపడ్ల్ దీనిను 
 ఇద్మనిషి సంచ్రానికి గుర్తి

2 మనిషి ద్హపు గొంతులో 
 పిడచ కట్టు క్ పో యిన పిటటుల్ 
        చూపు కింద ర�కకుల్ ముడిచి 
 మేత కోసం నోర్ త�రిచి ఉంటాయి

3 అంటే కోపమొసుతి ంద్ 
        అనడ్నికి కషటుంగా కూడ్ ఉంట్ంద ్
 విసతిరించి పో సుతి నను ఈ విజ్ఞా నం 
 కూర్చునను కొమ్మని 
 నర్క్తునను గొపపు గొడ్డల్

4 ఈ సెైన్సు నంత్ చూశాకా 
 అద్ పెరగడం గమనించ్కా 
 త�ల్సుకోవడం అంటే ఏమటో 
 త�ల్సుకోవడం ఎలా?

5 ఇలా బతకలేమని అందరిక్ త�ల్సు 
 అందుకే కాల్చున నిబంధన కడీ్డల కింద 

 స్్వచ్ఛకి మడతల్ పెడత్ం 
 నిబంధనల్ పెరగడమే న్టి స్్వచ్ఛ

6 కడల్నంత్ గడిచిన తర్వాత 
 న్వ గురించి త�ల్సుక్ని 

 కడల్ని త�ల్సనుక్ంటాం 
 కాలాననుంత్ గడిపిన తర్వాత 
 మనిషి గురించి త�ల్సుక్ని 
 కాలానిను త�ల్సనుక్ంటాం

7 సముద్రపు ఒడు్డ న 

 గాల్కి లేచి త�రల్గా పరిగ�టేటు  
 ఇసుకను చూసూతి  మోకరిలేలు  వాణిను 
 ఇపుపుడు గాల్ని రిలయన్సు అడే్డసింద్ 

 ఇసుక మీద ప్రభుత్వం చటటుం చేసింద్

8 ఇంత సననుని ఈ నీటి పాయ 
         మడ చ�టలు ని వొర్సుక్ంటూపో యి 
 నీలాల సంద్రంగా మార్తుంద ్
 ఒక వరసలో కొంగల్ 
 నీటి మీద నురగలా గీరిక్ల్ కొడత్యి 
 ఆకాశం పాయలో ప్రత్బంబంచే వ్ళ 
 ఒక మాయల ఫక్ర్
 అమే్మవాడిగా కొన్వాడిగా మారి పో త్డు

9 అమ్మడ్నికి లేని జ్ఞా నం 
 జ్ఞా నమే కాదు 
 కొనడ్నికి ఒపుపుకోని మూర్ఖత్్వనిను 

 మంచిన మూర్ఖత్వమే లేదు 

 నిజ్నికి లోకం తలలు కిందుల్గా ఉంద్
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10 చ్లా జ్తుల్ను మంగేసిన జ్త్ 
 ఒక జ్త్గా మారి పో తుంద్ 
 చ్లా భాషల్ను మంగేసిన భాష 
 ఒక భాషగా మారిపో తుంద్ 
 కాలం కొతతి  దే్వషాలనీ 
 కొతతి  ఆధ్పత్్యలనీ కంట్ంద్

11 హిటలు ర్ హిటలు ర్ లాన్ ఉండక పో వచుచు 
 వాడు గూగుల్ లానో యాహూ లానో ఉంటాడు 
 మన ఆలోచన్ తరంగాల మీద  
 డబు్బ పడవల్ను విడిచి పెటిటు

12 కానీ  
 డబు్బతో ఉనను సుఖం ఇంక�కకుడ్ లేదు 
 ముఖ్యంగా అద్ మనని 
 వినియోగద్ర్డుగా మార్సుతి ంద్ 
 ప్రపంచ్ననుంత్ మార�కుట్ గా మార్సుతి ంద్

13 ఎల్గుబంటి పంజ్ చీరేసిన జబ్బలా 
 రోడు్డ  పకకుని ఈ ఎరరాకొండ 
 న్ల్గ�ైదు రకాల పిటటుల్ గాల్లో గిరిక్ల్ కొటిటు  
 ఎళ్లుపో తూ కంపితంగా కూసుతి న�ైను 
 కింద పొ క�లుయినర్ విజయోత్సుహపు హో ర్లో 

 అనిను శబాది లూ ఓడి మరణించి పో యాయి

14 నరికేసిన అతని న�ైపుణ్్యనిక్ 
 దొల్చేసిన టెకానులజీక్  
 కాలం వొంగి లొంగిపో తుంద్ 
 అదృశ్యం లోకి ఎగిరిపో యిన పిటటు  
 కాలానిను ముక్కున కర్చుక్ని పో తుంద్

15 అయితే 
 మనిషి కన్ను త�ల్వ�ైనదీ 
 జీవితం కన్ను
 బర్వ�ైనదీ ఏడ వుంట్ంద్? 
 మార�కుటా్వంఛని మంచిన 
 ఉదే్రకం ఏదుంట్ంద్?

16 డబు్బ పడేస్తి  రావడమన్  
 మానవ సంబంధం చిత్రమ�ైంద్ 
 ద్నికే మానవోదే్రకాలూ లేవు 
 కానీ అద్ అనిను ఉదే్రకాలనీ 
 గోటింబళ్ళలాడుతుంద్

17 కోపం దుఃఖం జ్ల్ కర్ణ 
 స్నుహం దయ ప్్రమ 
 వాతసుల్యం... 
 ఈ వర్సలోకి డబు్బని 
 చేరచులేక పో వడం చిత్రం 
 నిజ్నికిద్ అనినుంటీనీ 
 ఓడించి గిల�టిన్ చేసిన విజేత

18 భూగోళం మీద 
 కాల ప్రవాహం లోకి వద్ల్న 
 కాగితపు పడవ డబు్బ 
 భూమని హ�ైజ్క్ చేసి 
 కాలానిను యిచేచుమని అంటోంద్
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-	పండ్యూల	గాయత్రి	
ఉపాధాయూయని		

ఒంగోలు.
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కాలపు వరదలు  
పర్గుల్.. పర్గుల్.. పర్గుల్..  

త్ంటూన్, కలల్ కంటూన్..  

అరిగేద్కా.. తమసుసు తరిగే ద్కా..  

ఆగని, వీగని, ఏ చరితక్ సరి 

తూగని పర్గుల్..   

విననిదేదో  శోధ్సూతి , 

కననిదేదో  సాధ్సూతి ..  

మనును ద్చినద్, మనును 

చూపనిద్ ఛేద్సూతి ..   

శమదమాలను బాధ్సూతి , 

సాషాటు ంగాలను వ్ధ్సూతి ..  

సూక్ష్మండం దొరికేద్కా.. 

శూన్్యంతం చూస్ద్కా..  

వ�రవని, వొరగని, విరగని పర్గుల్..  

ఆ పర్గుల్ కావచుచు పరిణత్కి మ�ర్గుల్..  

రేపటి పాశుపత్సతి ్రపు చ�ర్గుల్..  

మాపటి సమ సంజీవనీ తరగల్..  

మనుగడ మహల్క్ బుర్జుల్..  

ప్రళయపు పిడుగుల్ క్రిశాయని,  

విలయపు లావా ఉబకిందని...  

ఆగుత్యా, 

ఆ కాల్ గుర్తుల్?  

ఆగితే, సాగుత్యా 

ఈ కాలపు వరదల్....
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- దాట్ల  దేవదానం రాజు 

చేదు బంధాలు
న్టకం	జరుగుతోంది.	పాత్ధ్రులు	
జ్విస్తూన్నేరు.	పాత్లోలా	పరకాయ	ప్రవేశం	చేసి	
నటన్కశల్నినే	ప్రదరిశిస్తూన్నేరు.	అభినయం,	
సంభాషణలు,	ఆహారయాంతో	ప్రేక్షకుల	మననేనలు	
పొందుతున్నేరు.	మైమరచి	పోతున్నేరు.	ప్రతి	
సనినేవేశం	కోసం	ఉత్కంఠతో	ఎదురుచూస్తూన్నేరు.	
రసవతతూం	పత్క	సనినేవేశంలో	అందరూ	లీనమై	
ఉన్నేరు.	ఆసితూలో	వాటా	సరిగా	పంచలేదని	కొడుకు	
కోపంతో	తండ్రి	మీదకు	కతితూ	విసిరాడు.	అది	
తగలరానిచోట	తగిలింది.	ప్రేక్షకులు	దిగ్రా్భ్రంతి	
చెందారు.	 
	 హఠాతుతూగా	న్టక	ప్రయోకతూ	వేదక	మీదకు	

వచాచిడు.	సాదాసీదా	దుస్తూలోలా	ఏ	విధమైన	మేకపు్ప	
లేకుండా	వచాచిడు.	అయిన్	ఠీవిగా	నడుచ్కుంటూ	
వచిచి	చ్టూటి	కలియ	తిరిగాడు.	సంతృపలాగా	తల	
పంకించాడు.	చేతులు	రండూ	పైకి	ఎతితూ	ఆకాశం	
వైపు	చూపస్తూ	పెదదు	గొంతుతో	అంటున్నేడు.		 
	 ‘‘	జ్వితమే	ఒక	న్టకరంగం...జ్వితమే	
ఒక	న్టకరంగం...జ్వితమే	ఒక	న్టకరంగం...’’		
మమా్మరు	గొంతెతితూ		అరచి	వెళ్లాపోయాడు.	 
	 దృశయాం	మారింది. 

        
	 చలపతికి	బదిలీ	అయి	ఆ	ఊరు	వచాచిడు.	
ఎవరితోనూ	పరిచయాలు	లేవు.	అందరూ	అందరే.	
ఒక్కరూ	ఒక్కరు	కారు.	ఊరు	కొతతూ	.	మనుష్లు	
కొతతూ.	పరిసరాలు	కొతతూ.	పనిచేస్చోటు	కొతతూ.		 
	 భారాయా	పలలాలినే	తీస్కొచిచి	మకాం	పెటాటిలి.	
పలలాల	చదువు	మఖయాం.	పలలాల	భవిషయాతుతూ	మఖయాం.	
పలలాలినే	మంచి	స్్కలులో	జేరాచిలి.	ఆఫీస్,	
స్్కలు	దగ్గరలో	ఇలులా	తీస్కోవాలి.	ఆఫీస్లో	
తోటి	ఉదోయాగులినే	సౌకరయాంగా	ఉండే	ఇలులా	అద్దుకు	
చూడమని	అడిగాడు.	ఆ	మాట		న్రాయణ	
విన్నేడు.	న్రాయణ	అక్కడే	గుమాసాతూగా	
పనిచేస్తూన్నేడు.	దగ్గరగా	వచాచిడు.	పరిచయం	
చేస్కున్నేడు.		తన	ఇలులా	అనుకూలంగా	
ఉంటుందని	చెపా్పడు.	 
	 ‘‘	మా	ఇంట్లా	అద్దుకుననేవాళ్లా	అయిదేళ్లాగా	
ఉంటున్నేరు.	అద్దు	పెంచడం	లేదు.	చిననే	అబద్ధం	
ఆడి	ఖాళ్	చేయించి	మీకిసాతూను	’’	అన్నేడు	
మరాయాదగా.	 
	 ‘‘	అయాయా...ఉననేపళంగా	ఖాళ్	చేయిస్తూ	
వాళలాకు	ఇబబాంది	కదా.	అది	వదుదులెండి.	మరొకటి	
చూసి	పెటటిండి’’		అభయాంతరం	చెపా్పడు	చలపతి. 
	 న్రాయణ	మాటాలాడలేదు.		 
	 న్రాయణ		సదా	చిరునవు్వలు	
చిందిస్తూన్నేడు.	వినయంగా	మాటాలాడుతున్నేడు.	
న్మ్మదిగా	గౌరవంగా	ఎంతో	కాలంగా	
తెలుస్ననేవాడిల్	ఆతీ్మయంగా	మాటాలాడుతున్నేడు. 
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	 చలపతి	తన	మేనతతూ	కొడుకని	తన	ఇంట్లా	
పెటుటికోవాలి్స	వచిచిందని	తన	ఇంట్లా	అద్దుకుననే	
వాళళీకు	చెప్ప	ఇలులా	ఖాళ్	చేయించాడు	న్రాయణ.	

మాటకారితనంతో	చలపతిని	ఒప్పంచి	ఆ	వాటా	
అద్దుకిచాచిడు.	ఆలసయాం	అవ్వకుండా	కాపురం	
తెచ్చికోవాలి్సన	అవసరంతో	న్రాయణ	ఇంటికి	
చేరిపోయాడు.	 
	 ఏడాది	గడిచింది.	న్రాయణ	
కుటుంబంతో	మంచి	స్నేహం	ఏర్పడిరది.	వరసలు	
పెటిటి	పలుచ్కునేవారు.	కుటుంబ	సభ్యాల్లా	
కలిసిపోయారు.	‘	వదిన్...వదిన్..’	అంటూ	
పలుచ్కుంటూ	రమ,	సీత	సంత	బంధువులు	
ల్గే	మసలుకునేవారు.	ఒకళళీకు	మరొకరు	
చేదోడువాదోడుగా	ఉంటున్నేరు.	 
	 ఉననేటుటిండి	ఇలులా	ఖాళ్	చేయమన్నేడు	
న్రాయణ.	అంత్	సాఫీగా	సాగిపోతుననే	
సమయంలో	ఇలులా	మారడం	చలపతికి	బాధ	
కలిగించింది.	నచచి	చెప్పడానికి	ప్రయతినేంచాడు.	
అననేదమ్మల్లా	కలిసి	పోయనందున		మరో	మార్గం	
లేదా	అని	అడిగాడు.	 
	 ‘	అనినేంటికీ	సదుపాయంగా	ఉంది.	మేం	అద్దు	
ఇంట్లా	ఉననేటుటిగా	లేం.	సంత	కొంపలో	ఉననేటుటి	 

ఉన్నేం.	మరోసారి	ఆలోచించి	మమ్మలినే	ఇక్కడే	
ఉండేల్	చూడండి’	చలపతి	అడిగాడు. 
	 ‘‘	మా	మేనమావ	కొడుకు	చనిపోయాడు.	
ఆ	కుటుంబం	ఇక్కడకు	రావాలనుకుంటుంది.	
ఏమనుకోకండి.	మీరుననే	వాటా	వాళలాకు	ఇవా్వలి.	
తప్పదు	’’	చలపతితో	విచారంగా	మఖం	పెటిటి	
అన్నేడు	న్రాయణ.	 
	 చలపతి	ఊరికి	చివర	దూరంగా	మరో	ఇలులా	
చూస్కుని	వెళ్లాపోయాడు.	అలులాకుననే	బంధ్నినే	
తెంపుకోవడం	పటలా	ఎంతో	బాధ	పడాడుడు.	 
	 పది	రోజులు	గడిచాయి.	రమకు	సీతను	
చూడాలనిపంచింది.	వెళ్ళీంది. 
	 దూరం	నుంచి	చూస్తూనే	చేతులు	చాప	
మఖం	ఇంత	చేస్కుని	సీత	ఆహా్వనించింది.	
ఆపాయాయంగా	పలకరించింది.	చేతులు	పటుటికుని	
ఊపంది.	గల్గల్	నవి్వంది.	 
	 ‘‘	వదిన్...	ఎల్	ఉన్నేరు?	’’	రమ	అడిగింది.	
కుశల	ప్రశనేలేసింది.	ఇదదురూ	కాస్పు	పాత	
పరిచయంతో	ఎన్నే	మచచిటులా	చెపు్పకున్నేరు.	 
	 వాటా	లోకి	కొతతూగా	అద్దుకు	దిగినవాళ్లా	
కనిపంచారు.	వేరే	భాషాప్రాంతం	వాళలాల్	కూడా	
కనిపంచారు. 
వేషభాషలు	వేరుగా	ఉన్నేయి.	ఆశచిరయాపోయింది	
రమ. 
	 ‘‘	మీ	వాళేలాన్	?..’’	అని	అడిగింది.	 
	 ‘‘	ఊహూ...కాదు.	మా	వాళ్లా	ఊరు	వదిలి	
రావడానికి	ఇషటిపడలేదు.	ఏం	చేసాతూం?	వేరే	వాళలాకు	
ఇచేచిసాం	’’	అని	సీత	చెప్పంది.	 
	 ‘‘	అయోయా	అల్గా?	మాకు	చెప్పక	
పోయారా?	మేమే	వచేచిదుదుం	కదా...ఒక్క	మాట	
చెబ్తే	బావుండును	కదా	’’	నిష్టిరంగా	అంది	రమ. 
	 సీత	చెప్పన	సమాధ్నంకు	
దిమ్మతిరిగిపోయింది.	రమ	కలలో	కూడా	
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ఊహించలేదు.	అల్	చూస్తూ	 
ఉండిపోయింది.		 
	 ‘‘	అదేం	కాదులే.	వీళ్లా	మీకంటే	రటిటింపు	అద్దు	
ఇస్తూన్నేరు.	అంత	అద్దు	ఇవ్వడం	మీకు	కుదరదులే.	
మిమ్మలినే	కషటిపెటటిడం	ఎందుకనుకున్నేం	’’ 
	 ఒకపు్పడు	తమతో	ఆడిన	న్టకమే	
ఇది.	ఒక	అబద్ధంతో	సకల	స్నేహ	సంబంధ్లినే	
వదిలి	దూరంగా		న్టేటిసారని	అర్థమైంది	రమకు.	
ఇక	అక్కడ	క్షణం	కూడా	ఉండకూడదని	లేచి	
నిలబడిరది. 
	 ‘	మనుష్ల	మధయా	ఉననేవి	ఆరి్థక	సంబంధ్లే	
’	మనస్లో	అనుకుంది	రమ.	 
	 ‘	ఆరి్థక	సంబంధ్లన్నే	చేదు	సంబంధ్లే	’	
అనుకుంది	రమ.	 

	 ‘	ప్రేమానుబంధ్లు	ఒటిటి	బూటకం’	అని	
కూడా	అనుకుంది	రమ.																																																					
    
	 ‘	జ్వితమే	ఒక	న్టకరంగం...జ్వితమే	
ఒక	న్టకరంగం...జ్వితమే	ఒక	న్టకరంగం...’’	
వేదిక	మీద	న్టక	ప్రయోకతూ	మళ్లా	అరుస్తూన్నేడు.	
ఛిద్రమైన	మానవ	సంబంధ్లు	ఎదురుపడినపు్పడల్లా	
న్టక	ప్రయోకతూ	వేదిక		మీదకు	వస్తూనే	ఉన్నేడు.	
వాసతూవానినే	ఎరుక	పరుస్తూనే	ఉన్నేడు.	

--*--
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సహచరి (డు) తో

	 నేను	 బండి	 సాటిర్టి	 చేయడానికి	 సిద్ధం	 అవుతుననే	 సమయంలో	 మా	 ఆవిడ	 అదదుం	
చూస్కోవడానికని	లోపలికి	వెళ్తూంది.	ఆ	తరా్వత	అరగంటైన్	ఆమె	బయటకు	రాకపోవడమే	న్	
సమసయా....
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -	P.	ప్రసాద్.			కొతతూవలస

	 పెళ్లా	అయిన	కొతతూలోలా		మా	అమ్మ,		మా	వారితో	నగల	విషయంలో	అజ్గ్రతతూగా	ఉంటానని	
చెప్పందట..	ప్రతీ	విషయంలో	మఖయాంగా	బంగారం,	డబుబాలు		విషయంలో	భకితూ,		మహా	జ్గ్రతతూ	
గా	ఉండే	మా	ఆయన,	తెలలావారు		లేచిన	వెంటనే..	న్	ఎదపై		ఉననే	బంగారు		మంగళ	స్త్రాలని		
తీసి	చూసి		సి్థమిత	పడి	జ్గ్రతతూగా	భకితూ	తో	కళళీకదుదుకుంటాడు..	నేను	చేయాలి్సన	పని	ఆయన	
చేయడమే	న్	సమసయా..

--	వై.	పద్మ			సింహాచలం

	 ఇంట్లా	నేను	మందు	కొటేటిటపు్పడు	మధయాలో	దేనికైన్	లేచి	బయటకు	వెళ్లా,	మళ్ళీ	తిరిగి	వచిచి	
చూస్సరికి	ఆ	గాలాస్	ఖాళ్	అయి	పోతూ	ఉంటుంది.	అదే	న్	సమసయా.

--	ఏ.	అప్పలరాజు.	మల్్కపురం

	 మా	ఆయన	మధయా	రాత్రిలో	ననునే	లేప,	రేపు	గ్రూపులో	పెటటిడానికి	ఈ	కవిత	రాశ్ను.	ఎల్	
ఉందో	విని	చెపు్ప	.అని	తరచూ	వినమనటమే	న్	సమసయా.

--	కటటిబోయిన	రజిని	.	కాకిన్డ.

	 కార్తూకద్పం	సీరియల్	చూస్	మా	ఆవిడ	“	ద్ప	డాకటిర్	బాబుకు	పలలాలు	ఎదిగిపోయిన్	ఇంకా	
తలన్	రవడం	లేదు	ఎందుకండీ...”	అని	ననునే		సత్యించటమే	న్	సమసయా.

	--	మూరితూ.	విజయనగరం
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	 షాపంగ్	కి	వెళ్ళీనపు్పడు	మా	ఆయన	అక్కడ	షోకేస్	లో	బొమ్మకు	కటిటిన	చీర	కావాలని	
ఇప్పంచి	న్కు	కటిటించడమే	న్	సమసయా...	ఏ	షాప్	కి	వెళ్ళీన	ఇదే	సమసయా..

--	K.	నందిని.	అనకాపలిలా

	 మా	ఆవిడ	సీరియల్	చూస్తూ	మొతతూం	ఆ	కథనంత్	మళ్లా	న్కు	చెపా్పలని	చూడడమే	న్	
సమసయా	వినకపోతే	మళ్లా	అదొక	సమసయా.

--	ప.	మధుబాబు.	గజపతినగరం

	 న్	సమసయా	ఏమిటంటే...	మా	ఆవిడ	పేరంటానికి	వెళ్తే...	ఆ		పేరంటంలో	పెటిటిన	జ్కెట్	
కు	మాయాచింగ్		చీర		కొనమని	ననునే	సత్యించటమే

--	M.	లోకేష్.	అనంతగిరి

	 మా	ఆవిడ	 తెల్లారే	 లేచి...	 ననునే	 పడుకోనివ్వకుండా.....తన	 భయంకర	 స్వరంతో	పెదదుగా		
స్ప్రభాతం	పాడుతోంది...	నేనూ	వినలేక	చస్తూన్నే....	ఇది	న్	సమసయా	

--Ch.	అపా్పరావు,	నూయా	కరాసా.

	 డూయాటీ	కి	వెళేలా	మందు...	ననునే	ఫల్న్		గుడి	దగ్గర	దింపేయమనే	అంటుంది	మా	ఆవిడ.
ఎల్గూ	వచాచిరు	దేవుడికి	దండం	పెటుటికోమని	వెళళీమంటుంది..	వెళాతూన్...	అమ్మవారికి	మొకి్క	
వెళళీలంటుంది.	తరువాత	అక్కడ	ఉననే	ఉప	ఆలయాలనినేటి	దగ్గరకు	తీస్కెళలాడం,		మొకి్కంచడం..	
ప్రతీ	దేవుడి	దగ్గరా	కుంకుమ	బొటులా		వరుసగా....	పెటిటించి..	బలి		ఇచేచి	మేక	అలంకరణ	చేస్సతూంది...	
ఆఫీసర్		దగ్గర	ఎల్నూ	బలిగాక	తప్పడం	లేదు...	ఇక్కడ	కూడాన్....	ఇదే	న్	సమసయా.	

--వి.	ప్రసాద	రావు	,జ్ఞాన్పురం.

--*--



  తెలుగు	భాష	అంతరించిపోతోందని	గగో్గలు	పెడుతుననే	భాషాభిమానులకు	
ఊరటగా	 నేడు	 అంతరాజాలంలో	 లెక్కకు	 మించిన	 పత్రికలు	 వెలుగు	 చూస్తూన్నేయి.	
సాహితయామే	ఊపరిగా	దసరాకి	మనందరి	మందుకు	రాబోతుననే	ఆన్	లైన్	మాసపత్రిక”	
మాధురి”	 తెలుగు	మాధురాయానినే	 విరజిమ్కతూ	పాఠకలోకానినే	ఊర్రూతలూగిస్తూందని	
ఆశిస్తూ...	శుభాకాంక్షలతో...	

-	ఇందూ	రమణ	
కథకులు,	సంపాదకులు,	సాహో	ప్రచ్రణ	కరతూ.

   మాధురి	అంతరాజాల	మాసపత్రిక	దినదిన	అభివృది్ధ	చెందాలని,	మంచి	
మంచి	సాహితీ	కథలతో	అందరిన్	అలరించాలని,	విమరశికులు		సైతం	మెచేచిల్	పత్రికని	
తీరిచిదిదాదులని	కోరుకుంటున్నేను.	మాధురి	కి	న్	శుభాకాంక్షలు.	

-		యజఞాప్రసాద్	.
ప్రమఖ	సంపాదకులు,		కథకులు,		దరశికులు,
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-	బొలోలీజు	బాబా	

నీటిరంగుల సాయింత్ం
అందమ�ైన కాన్్వస్ పెై 

సూరా్యసతిమయ దృశా్యనిను చిత్్రంచ్ను 

ర�ండు కొండల్ మధ్య 

పండిన న్రింజలా సూర్యబంబం,  

వ�ండి అంచులతో మ�రిస్ మబు్బల్,  

గూళ్ళక్ చేరే పక్షుల్ 

చినను కొలను ద్ని మధ్యలో కల్వపూల్ 

అలలపెై ఏటవాల్ సూర్యకిరణ్ల్ 

ర�కకులమధ్య తలద్చుకొని \

ధ్్యనముద్రలో కొంగ 

ఒడు్డ న పచిచుక, పొ దల్, 

దూరంగా ర�ండు కొబ్బరి చ�టూలు  

అదు్భతంగా వచిచుంద్ చితతిర్వు 

బ్రష్ మొనను నోటిలో ఉంచుకొని 

పళ్ళమద్య ఆడిసూతి   

ఆ నీటిరంగుల చిత్్ర నిను,  ద్ని సౌందరా్యనిను 

గొపపు ఆరాధనతో ఆసా్వద్సూతి  

తదేకంగా ఆలా చూసూతి న్ ఉండిపో యాను చ్లాస్పు 

చితతిర్వు కింద సంతకం చేద్ది మనుకొన్ లోపు  

పండిన న్రింజలాంటి సూర్్యడు  

ర�ండుకొండల మధ్యలో అసతిమంచ్డు.   

వ�న�నుల న్వన�కికు వచిచున  రాత్్ర లోకి 

నీటిరంగు వ�ల్గుల  ఇంద్రజ్లం అదృశ్యమ�ైంద్.



-	మహారథి	ఫణంద్ర

కాదంటారా..!!
వృదధి  సంవతసురాలను తడిమ చూస్తి .. 
ప్రశనుల చీకటి లోకాల్ పలలు వించ్య్ 
అర్ం లేని అనంత పంత్లే అనీను.. 

సింధువంత చరిత్ర 
మాంస న్త్్ర ల ప్ార చీ రేఖను 
సపుృశించిన స్వపానుల్  
ఎపుపుడూ తీరం ద్టే తుఫానులే  
ఎంతటి అలజడి.. 

మనిషి మనసాసునువుల్ 
ఆకరోా శిసుతి నను అడవుల్ 
చికకుటి నక్షత్్ర లను నింపుకొని 
శిథ్లాంగాల్ చీల్చుక్ంటూ 
కఠిన శిలలోలు ంచి కాంత్ని ప్రసరించి  
ముగది కేత్్ర ల్గా ప్రభవించ్లన్ 
ఆరాటమే సద్ 
ఏం తపన.. 

నిననుటి కనీనుళులు .. 

మ�లలు గా సుడిగుండ్ల�ై 
జల విలయాల�ై 
పెను ప్రళయాల�ై 
న్డు అగాధ జలధ్యి�ై విర్చుక్పడుతుంటే 
సత్యమూ.. 
ప్్రమా.. 
ఫాల న్త్ర జ్్వలల�ై  
సెథ్ ర్య శక్తి ల్ ఉజ్వల్ంచి 
హృదయ పర్వత్గారా లలో  
నిండిపో యిన పిరికితనం బదదిల�ైత ే
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భలే ఆనందం.. 

ఉదయాసతిమయాల్ శాశ్వత 

హో మాల్ 

జనన మరణ్ల్ జీవన్్మరి్మక  

ఘటన్ ప్రత్ఘటన్ వలయాల్ 

గడిచే ద్న్ల్ అనుభవ అజ్ఞా న్లక్ 

ప్రతీకల్ 

వ్దనల్..  

వ్డుకల్.. 

ఆరాటాల్.. 

పో రాటాల్.. 

ఊపిరి తీగల తరంగాలపెై 

బతుక్ విల్వ త�ల్ప్ 

పరిశీలనల్..  

పరిశోధనల్.. 

అనీను.. 

ఇవనీను.. 

గ�ల్పు మల్పుక�ై చేస్ సాహసాల్ 
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- పి. చందరే శేఖర్ ఆజాద్

	 ఈ	ప్రపంచం	ఎల్	పుటిటింది	అంటే	మనకు	
అనేక	జవాబులు	దొరుకుత్యి.	సైన్్స		ఓ	రకంగా,	
మత్లు	ఇంకోరకంగా	చెబుత్యి.	ఒకటి	మాత్ం	
కాసతూ	అటూ	ఇటూగా	అందరూ	ఒపు్పకుంటారు.	అవి	
అణువులుకాన్ండి,	 మనుష్లు	 కాన్ండి.	 ఘర్షణ	
పడటం	వలన	సృష్టి	ఏర్పడింది	అని.	అంతకు	మించి	
లోతులకి	మనంవెళాళీలి్సన	అవసరం	లేదు.
	 ఘర్షణనే	మనం	యుద్ధం,	పోరు	ఇల్ంటివి	ఎనినే	
రకాలుగా	అయిన్	అనుకోవచ్చి.	మన	పురాణాలోలా	
దేవతలు,	రాక్షస్లూ	వున్నేరు.	ఇతర	మత్లోలానూ	
సైత్నులా,	వారిని	పోలిన	దుష్టిలున్నేరు.	
	 అంటే	ఈ	ప్రపంచం	 ఎపు్పడూ	దుష్టిలకూ	
శిష్టిలకూ	 మధయా	 జరిగే	 పోరాటాలోలా	 మందుకు	
పోతుంటుంది.	 క్షీర	 సాగర	 మధనం	 జరిగింది.	
మందు	పుటిటింది	హాల్హలం.	తరా్వతే	అమృతం.	
ఇంతకీ	వివరణ	ఎందుకంటే	చెడడువారు,	మంచివారూ	
బయటి	 వారు	 కాదు.	 అందరూ	 ఓ	 రకంగా	
దాయాదులే.	అందుకే	దాయాదుల	పోరు	ఇంతింత	
కాదయా	అంటారు.
	 అది	 ఆ	 కాలం	 నుండి	 ఇప్పటి	 వరకూ	
జరుగుతోంది.	రామ,	రావణ	యుద్ధం	మగిసింది.	
కురుక్షేత్	 సంగ్రామం	 అయిపోయింది.	 అంతటితో	
యుదా్ధలు	 ఆగాయా?	 ఇప్పటివరకు	మనం	 రండు	

ప్రపంచ	యుదా్ధలు	చూశ్ం.	మూదోది	బాకీ	వుంది.	
అదొస్తూ	బహుశ్	చిటటిచివరిది	అవుతుంది.	భూమీ్మద,	
అంతరిక్షంలో	 ఇంక	 మిగిలే	 ప్రాణి	 వుండదంటారు	
జ్ఞానులు.	ఇది	కూడా	అందరూ	నమ్మరు.
	 ఏత్వాత్	 ఇప్పటి	 వరకు	 ప్రపంచంలో	
ఎనినే	 రకాల	 యుదాదులు	 జరిగాయో	 లెక్కపెటటిడం	
అంటే	 ఆకాశంలో	త్రలినే	 లెక్కపెటటిడమే.	 ఇంతగా	
మానవులు	 యుదా్ధలోలా	 తల	 మనకలు	 కావటానికి	
కారణం	మాత్ం	అందరూ	నమ్మదే	ఒకటే.

విజయం	వీరస్వరలాం.

	 ల్ంగుబాటుని	 మించిన	 నరకం	 ఈ	
భూప్రపంచంలో	వుండదు.

	 అందుకని	 ఓ	దాయాదుల	 కథ	యిది.	 అనినే	
వైరాలూ	చరిత్లో	చోటు	చేస్కోవు.	అయిన్	చిననే	
చిననే	వాటి	గురించి	మనం	మాటాలాడుకోకపోతే	మహా	
యుదా్ధలను	విశేలాషణ	చేయటం	కషటిం.

పోరాటాలన్నే	బయటకు	కనిపంచవు.

పోరాటాలు	ఆయుధ్లతోనే	చేయరు.



అక్కడ	రకతూపు	కాల్వలు	పారవు.

	 అల్ంటి	 ఓ	 పోటీ	 గురించి	 ఇపు్పడు	 మీరు	
చదవబోతున్నేరు.	ఇల్ంటి	కథలు	పదే	పదే	వింటే	
మీకు

	 ఆయురారోగాయాలు	మాత్ం	కలుగుత్యి	అని	
ఖచిచితంగా	చెప్పగలను.	కథలన్నే	జ్ఞాన్నినే	పంచటానికి	
పుడత్యి	 అని	 నమే్మవారిలో	 మీరున్నేరా	 అనేది	
తెలుస్కోవాలంటే
పేజ్లు	తెరవండి.

	 రాఘవేంద్ర-ధరే్మంద్ర	 దాయాదులు.	 రండు	
తరాల	నుండి	వారి	మధయా	పోరు	కొనసాగుతోంది.	
ఓ	 తరంలో	 అది	 ప్రచచిననే	 యుద్ధం.	 తరా్వత	 అది	
ప్రతయాక్ష	యుద్ధంగా	మారింది.	 కరాటే,	 కుంగ్		ఫూ,	
టైకా్వండో	ఇల్ంటి	అనేక	పోరాట	రూపాలున్నేయి.	
మలలాయుద్ధం,	 కర్ర	సామ,	 కతితూ	సామ,	 ఇల్	అనినే	
రకాల	యుద్ధ	కళలు	మనకున్నేయి.

ఈ	దాయాదుల	పోరు	కాసతూ	భిననేంగా	వుంటుంది.

	 రాఘవేంద్రకు	అతిశయం	ఎకు్కవ.	అందుకు	
కారణం	ధరే్మంద్ర	కంటే	ఓ	న్ల	మందు	పుటాటిడు.	
అందుకని	 సదరుడినే	 ‘న్లతకు్కవోడు’	 అంటాడు.	
ధరే్మంద్ర	 మాత్ం	 తకు్కవ	 కాదు.	 అతనూ	
పోరుబాటలో	వున్నేడు.	‘వాడా...	న్లెకు్కవాడు’	అని	
గౌరవిస్తూంటాడు.
	 ఇదదురూ	 ఒకే	 ఊరోలా	 వుంటారు.	 తూరు్పన	
రాఘవేంద్ర	వుంటే	పడమరలో	ధరే్మంద్ర	వుంటాడు.	
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అక్కడ	 పాతతరం	 వారు	 పోటాపోటీగా	 కటిటించిన	
పురాతన	 భవన్లున్నేయి.	 ఆ	 మేన్షనలా	 మందు	
తమ	 పౌరుషానినే,	 రాజసానినే	 చూపంచే	 సింహాల	
బొమ్మలుంటాయి.

	 అక్కడ	 ఇరువురికీ	 భూమలున్నేయి.	 గటలా	
విషయంలో	న్ళ్ళీ	పారే	విషయంలో	చిననే	చిననేవో,	
కాసతూ	పెదదువో	తగాదాలు	జరుగుతుంటాయి.	అపు్పడు	
ఇదదురికీ	 చెందిన	 కూలి	 పనులు	 చేస్	 వారి	 తలలు	
మాత్మే	 పగులుతుంటాయి.	 పోలిస్లు	 రండు	
భవన్ల	 చెంతకు	 చేరుకుంటారు.	 వారికి	 పైనుండి	
ఆదేశ్లు	వస్తూంటాయి.	న్మమాత్ం	కేస్లు	పైల్		
అవుతుంటాయి.	ఆ	ద్బబాల్టలో	వుననేవారు	అరస్టి	
అవుత్రు.	బెయిల్		మీద	బయటకు	వస్తూంటారు.

	 అల్గే	ఇరు	కుటుంబాల	మధయా	సివిల్		దావాలు	
నడుస్తూనే	వుంటాయి.	ల్యరులా	అపు్పడపు్పడు
వచిచి	ఫీజులు	పుచ్చికు	వెళ్తూంటారు.

	 అవల్	 వుంటే	 వారి	 మధయా	 దరాజా	 పోరు	
నడుస్తూంటుంది.	 అది	 రసవతతూరంగా	 వుంటుంది.	
ఇరు	 మేనలానలా	 వారి	 దగ్గర	 మేలుజ్తి	 అశ్్వలుండేవి.	
వాయాహాయాళ్కి	 వెళళీటానికి	 రథలు	 అలంకరణతో	
వుండేవి.	వాటిని	రహదారుల	మధయా	చూస్తూననే	జన్నికి	
జ్నపద	 చిత్	 రాజ్లు	 కళళీ	మందు	 కనిపంచేవి.	
అవి	నిననేటి	చరిత్లు.	అవన్నే	ప్రస్తూతం	అవశేషాలుగా	
వారి	 సంసా్థనంలో	వున్నేయి.	 ఎపు్పడన్నే	 రంగులు	
వేస్తూంటారు.	 అరుదైన	 సందరా్భలోలా	 మాత్ం	
బయటకు	కదులుత్యి.

	 రాఘవేంద్ర	మందుగా	కారు	కొన్నేడు.	పది	



రోజులు	 తిరిగే	 సరికల్లా	 ధరే్మంద్ర	 ఇంటి	 మందు	
కొతతూకారు	 తళతళల్డింది.	 తూరు్పన	 పడమరన	
గుళ్ళీ	కటిటించారు.	ఎవరి	గుడి	వారిది.	అక్కడ	పూజలు	
చేయించి,	 నిమ్మకాయలు	 కటాటిరు.	 కారలాకి	 దిష్టి	
తీయించారు.	 ఒకరికి	మించి	 ఒకరు	పురోహితులకి	
కానుకలు	ఇచాచిరు.

	 ‘ఏంచేసిన్	మందుగా	మనమే	చేయాలి’	అని	
రాఘవేంద్ర	మీసం	తిపా్పడు.
	 ‘ఎపు్పడు	 కొన్నేం	 అననేది	 కాదు	 మఖయాం.	
న్లెకు్కవాడిది	డీజిల్		బండి.	మనది	పెట్రోల్		బండి’
అన్నేడు	ధరే్మంద్ర.

	 ‘న్ల	తకు్కవోడి	బండి	హార్్స		పవర్		తకు్కవ.	
మన	దానికీ	ఆడి	కారుకీ	తేడా	లేదూ’	అని	రాఘవేంద్ర
తొడకొటాటిడు.

	 రాఘవేంద్ర	-	ధరే్మంద్రల	మధయా	పుడ్		వారూలా	
జరుగుతుంటాయి.

	 అందులో	కోళ్లా,	పటటిలు,	రకరకాల	చేపలు,	
అడవి	 పందులు,	 జింకలూ	 వుంటాయి.	 ఇదదురూ	
మదయాం	పుచ్చికుంటారు.

	 ‘మాది	సీమ	సరుకు.	న్లతకు్కవోడిది	దేశవాళ్	
రకం’	అంటాడు	రాఘవేంద్ర.

	 ‘వాడి	 బొంద.	 మనం	 వంద	 సంవత్సరాల	
న్టి	మదయాం	పుచ్చికుంటాం.	న్మలి	మాంసం	రుచి	
చూసిన	మొదటివాడినే	నేను.	న్తో	పోటీ	వదుదు.	తుపాకీ	
తీస్కుని	వేటకు	వెళేలా	పులిని	కూడా	చంపన్డినే	నేను.	
దాని	 గోరలాతో	 హారం	 చేయించ్కున్నే	 అంటాడు	
ధరే్మంద్ర.
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	 “ఆడు	ఏటాడింది	పులి	పలలాని.	ఆడి	మెడలో	
వుంది	నకిలీది.	న్ల	తకు్కవోడు	న్లతకు్కవోడే’	అని
ఈసడించ్కుంటాడు	రాఘవేంద్ర.

	 కాలం	ఈ	రకంగా	జరుగుతుండగా	ధరే్మంద్ర	
పటనేంలో	ఓ	మహిళని	‘నిర్వహిస్తూన్నేరు’	అని	జనం
గుసగుసల్డటం	మొదలైంది.

	 ‘వారి	 బొంద.	 మేం	 ఇదదురినే	 మెయింటెన్		
చేస్తూన్నేం.	 రంభ,	 ఊర్వశులు	 వారి	 మందు	
దిగదుడుపు’	అని	సంపెంగ	నూన్	మీసాలకు	రాశ్డు	
రాఘవేంద్ర.

	 అననేటులా	 ఇదదురికీ	 ఆడపలలాలు	 లేరు.	 ఇదదురేసి	
పుత్రులున్నేరు.	 వాళ్ళీ	 మాత్ం	 నిరంతరం	 తమ	
ఇంటికి	 ఉపాధ్యాయులను	 పలిపంచి	 చెప్పస్తూననే	
పాఠాలు	 వింటారు.	 అందులో	 వంశ	 చరిత్లూ,	
సంపెంగ	 నూన్లు,	 న్సాటిలిటియా,	 కేశ	 నిర్వహణ	
ఇల్ంటి	 అంశ్లుంటాయి.	 అంతకు	 మించి	
ఇంజన్రులా,	డాకటిరులా	కావాలని	ఎపు్పడూ	అనుకోలేదు.

	 ఆడపలలాలు	 ఎందుకు	 పుటటిలేదనేది	 ఓ	
అంతఈపుర	 రహసయాంగా	 మిగిలిపోయింది-
ఇదదురి	 విషయంలో	 కూడా.	 ఇల్ంటి	 పోరులో	
అమా్మయిలుంటే	 లెవెలు	 పడిపోతుందని	 ఇదదురి	
నమ్మకం	అంటారు	జనం.

	 ఇల్ంటి	 సమయంలో	 పొల్లు	
ఖరచివుతున్నేయి.	 బంగారాలు	 కదిలిపోతున్నేయి.	
వాటి	 చోటులోలా	 కాకి	 బంగారాలు	 చేరుతున్నేయి	
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అనేది	కూడా	ఓ	పుకారు	మాత్మే.

	 రాఘవేంద్ర,	 ధరే్మంద్రలు	 వృదా్ధపయాంలోకి	
అడుగుపెడుతున్నేరు.	అపు్పడు	మళ్ళీ	ఓ	కొతతూ	పోరు
ఊపరిపోస్కుంది.

	 “నేను	మందు	పుటిటిన్	ధరే్మంద్ర	గాడికంటే	
ఆలసయాంగా	పోత్ను.	దమ్మంటే	పంద్ం	 కటటిమను	
వాడినే’	అని	హుంకరించాడు	రాఘవేంద్ర.

	 ‘ద్నికి	 దమె్మందుకు?	 ఎపు్పడూ	 రడీనే’	
అన్నేడు	ధరే్మంద్ర.	

	 రాఘవేంద్ర	 వెయయా	 పుననేమలు	 చూసి	
‘మందుగా’	 ఘనంగా	 జరుపుకుని	 ‘న్లతకు్కవోడు	
ఏం	చేసిన్	రందోవాడు	అవుత్డు’	అని	వరతూమానం	
పంపాడు.

	 ‘నువే్వం	 చేసిన్	 ననునే	 కాప్	 కొటిటినటేటి.	
భగవంతుడు	 కూడా	 న్	 పక్కన	 వున్నేడు’	 అని	
నవా్వడు.

	 ‘అల్గే	 తృపతూపడు.	 మందు	 పుటిటించిన్డు	
మందే	తీస్కుపోత్డు’	అని	జవాబ్చాచిడు.

	 ‘అయితే	 ఓ	 ఛాలెంజ్		 చేస్తూన్నే.	 మనిదదురిలో	
ఎవరు	మందుపోతే	రండోవాళ్ళీ	తలమీద	బొచ్చి,	
మనం	ప్రాణంగా	భావించే	మీసాలు	గొరిగించ్కుని	
చెంపలేస్కుని	సరండర్		అయిపోవాలి’.

	 “మందు	 పోయిన్డు	 సరండర్		
అయిపోత్డు	 చావుకి.	 న్కు	 మరణభయంతో	
మతిపోయింది.	 అదిన్పలలాలకి,	న్	 పలలాలకి	 చెపా్పలి.	

అంతేకాదు,	 అగ్రిమెంట్		 రాస్కోవాలి.	 అపు్పడు	
మాత్మే	దాయాదుల	తగాదా	తీరిపోవాలి’

‘సైరా	ధరే్మంద్రా,	మంచి	మహూరతూం	చూడు”

	 ‘అది	 న్కు	వదిలేస్తూన్నే.	ఈలోగా	న్కో	షాక్		
ఇవ్వబోతున్నేను’

“ఏంటిరా	అది’?

‘ఎదురుచూడు’	అన్నేడు.

	 అననేటులాగా	 వెయియా	 అమావాసయాలు	 చూసిన	
మొదటి	వాడిగా	పండగ	చేస్కున్నేడు	ధరే్మంద్ర.

	 ఆ	 తెలలావారితే	దాయాదులిదదురూ	అగ్రిమెంట్		
మీద	 సంతకం	 చేయాలి.	 ఆ	 రోజు	 రాత్రి	 ఇదదురి	
భారయాలూ	 కనిపంచలేదు.	 ఉతతూరాలు	 రండున్నేయి.	
ఇనినే	 దశ్బాదులు	 మిమ్మలినే	 ఎల్	 భరించామో	
మాకు	 అర్థం	 కావటం	 లేదు.	 మీ	 వంశ్ల	 నుండి,	
అహంకారాల	నుండి	మేం	విమకితూ	పొందుతున్నేం.	
ఇద్	సారాంశం.

మరుసటి	రోజు	ఎగ్రిమెంట్		జరగలేదు.

ఆ	దిగులోతూ	కొదిదు	రోజులోలానే	ఇదదురూ	చనిపోయారు.

ఒకే	రోజు!	ఒకే	సమయంలో!

ఇంతటితో	 దాయాదుల	 పోరు	 సమసిపోయింది	
అనుకున్నేరు	జనం.



	 ఎవరు	ఏ	ఘడియలోలా,	విఘడియలోలా	మందుగా	
పోయారు	అనే	లెక్కలు	తేలుచికునే	పనిలో	పడాడురు
ఇదదురి	వారస్లు.

పోరు	కొనసాగుతోంది.

	 పోరు	నషటిం	-	పొందు	ల్భం	అనేది	వాళ్ళీ	
తెలుస్కుంటారా?	ఇది	మనకు	అవసరం.
ఇది	 మనం	 తెలుస్కుంటే	 మన	 ఆరోగయాం	
బాగుంటుంది.

అవునంటారా?	కాదంటారా?

--*--
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	 కథలు,	 కార్టానులీ,	 కవితలతో	 పాటు,	
అందరిని	 నవి్వంచే	 కార్టాన్స్,	 జోక్స్,	
ఇతర	 రచనలను	 ఆహా్వనిస్తుంది	 మాధురి.	

	 మాధురి	 మాసపత్రిక	 కు	 ఎటువంటి	
రుస్ము	 చెలిలీంచనవసరం	 లేదు	
అభిరుచి	 కలిగిన	 పాఠకుల	 సాహతీ	 దాహం	
తీర్చడ్నికి	 ఉచితంగా	 లభించే	 అంతరాజాల	 మాస	
పత్రిక	 ఇది.	 చక్కని	 సాహతయూంతో	 పాఠకులను	
రంజంప	 చేయడమే	 పత్రిక	 ముఖయూ	 ఉద్దేశం...	

	 సాదరంగా	 ఆహా్వనిస్తు......	 ఆదరించండి...	
సాహతి	 అభిరుచితో	 చదివి	 ఆసా్వదించండి...	
పదదే	 మనస్తో	 	 పత్రికను	 ఆశీర్వదించండి....	
మీ	నుండి	మాధురి	కోరుకునేది	ఇద్....

రచనలు	పంపవలసిన	మెయల్	ఐడి	
snehasahithi2022@gmail.com



- అశోక్ భోగ. 
పరే ముఖ చితరే కరులు,జగిత్యాల.

9848142026 
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ద స్ట్ రీట్



  స్నేహ	సాహితీ	వారి	శుభ	ప్రయతనేం	 విజయవంతం	కావాలని,	 నలుగురికి	
మంచి	చేకూరాలని	అమ్మవారిని	కోరుకుంటూ,	విజయీభవ......	

-	రాజగోపాల్
ప్రమఖ	న్యాయవాది.	మరియు	పబ్లాక్	ప్రాసికూయాటర్

స్నేహ	సాహితీ	మాధురి...	 
అంతరాజాలం	మీ	దరి...	 
కథ	ప్రవాహం	మాదిరి...	 
కదిలే	సృజనల	మేదురి! 

-		తుంబలి	శివాజ్,
 చిత్కారుడు,	సిన్	గేయ	రచయిత

  స్నేహ	సాహితి	అంతరాజాల	పత్రిక	ప్రారంభిస్తూననే	సందర్భంగా,	ఆ	బృందానికి	
శుభాభినందనలు.	పత్రికా	ప్రపంచంలో	సాహితయాం	కొతతూ	పుంతలు	తొకు్కతోంది.	ఆధునిక	
సాంకేతిక	 పరిజ్ఞానం	 అందుబాటులోనికి	 రావడంతో	 అంతరాజాల	 పత్రికలు	 విరివిగా	
వెలువడుతున్నేయి.	స్నేహ	సాహితీ	ఆధ్వరయాంలో	వెలువడుతుననే”	మాధురి	మాసపత్రిక		“	
తెలుగు	పాఠకులుతో	పాటు,	ప్రవాస	ఆంధ్రుల	ఆదరణ	కూడా	పొందాలని	
మనస్్ఫరితూగా	కోరుకుంటున్నేను.	

-	శీరేల	సన్యాసిరావు.
సంపాదకులు	విశ్ఖ	సంస్కృతి	మాసపత్రిక.
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	-	అవధానుల	మణిబాబు	

 ప్గతి కోరని పా్రంతం వైపు
నిగనిగలాడే చ�టలు పెై 
నిననుటిద్కా లేని అంక�ల్ చూసి
అరవ�ైలో పరిగ�డుతునను బండి
అకసా్మతుతి గా ఆగిపో యింద్.

ఎందుకని ఎవరినీ అడగకకుర లేద.
మారికుంగ్ చేయ్యడమంటే 
మరణశిక్ష విధ్ంచి పాళీ విరిచ�య్యడమే.

నిటూటు ర్పుల్, న్మరవ్తల్ తపపు
ఇపుడేం చ�య్యగలం?

రేవుద్టి నడుసూతి  
తలపాగాను 
మ�డ కిందక్ చేరిచు
త్త కాస్పు నడుం వాల్చునద్కకుడే

‘పంటి’ ద్గిన సెైకిల్ కి విశరాా ంత్నిచిచు
న్నను స్ద తీరినదీ ఇకకుడే.

అరిగిన నరాలక్  
ఏ అమృత్ంజనమో రాసుక్ని
అనినువ�ైపులా తలత్పిపు  
న్ను నిండుగా గాల్ పీల్చుక్న్ ద్కకుడే.

ఇవనీను కళ్ళముందు కదలాడుతుంటే
పిటటుల్ గుంపొ కటి పెైన చపుపుడు చేసోతి ంద్

అవును మరి

వాటిక�నిను జ్ఞా పకాలని...!
అవి కోలోపుతుననుద్
తరాల ఆవాసం, సావాసమే కాదు,
పండుత్నను ఋణం తీరేచుందుక్  
వాటి త్తల�వరో విసిరిన గింజల ఫలానిను.

ఈ బంధ్లనీను
రేపటి నుండి
త్ర్లో కల్సి కమల్పో త్య్,
కంకర మధ్య చేరి నల్గిపో త్య్.

గూడు పో తేన్ం,
నీడ పో తేన్ం
ఇక, ఎంత వాన క్రిసిన్ 
రోడు్డ పెై తడిదనమే మగలదు
అచచుం మన గుండ�లోలు లాగే.

నింగిలో పిటటుల్,
న్లపెై న్ను 
బయల్ దేరాం,
ఇంకా ప్రగత్ కోరని ప్ార ంత్లను వ�దుక్తూ...
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   ఎటు	చూసిన్	 లంచం	 ..ప్రతిదానికి	 లంచం	
న్లుగంటే	 న్లుగు	 అక్షరాలు	 A,B,C,D	 అని	
రాసి	“నువు్వ	చెప్పనటుటి	నేను	ల్సి	చూపంచానుగా	
ఇపు్పడు	పానిపూలి	విత్	ఆలుకలీలా	చేయ్”		UKG	ని	
వెలగబెడుతూ	‘ర’	పలకటం	రాని	న్	చిననే	కొడుకులం	
గారు		హింగ్లాష్	లో	ననునే	ఆజ్ఞాపంచాడు.

									‘స్య్..స్య్..’	అని	కుక్కరు	అరుస్తూంది.		
“అమా్మ	 అయిందా...పెటుటి!!”	 అని	 ఇపు్పడు	 న్	
పెదదు	 కొడుకు,	 చిననే	 కొడుకు	 కలిప	 అరవటం	
మొదలుపెటాటిరు.	ఏం	చేసాతూం!?	కుక్కర్	కి	కొడుకులకి	
కుడా	లోకువే	ఈ	 అమ్మలంటే.	 చేతోతూ	 గాయాస్	 బటన్	
ఆఫ్	చేస్తూ	“ఆగండ్రా!!”	అని	ఒక్క	అరుపు	అరిచి...
కుక్కర్	న్రు	కోడుకుల	న్రు	మూయించా.

											దాని	న్రుమూయించానని	కోపంతో	కుక్కర్	
ఇంకా		బుసలు	కొడుతుంది.	న్కొడుకులు	అదేనండి	
న్	కొడుకులే...	న్	వైపు	‘ఇంకా	అవలేదా?’	అననేటుటి	
గుర్రుగా	చూస్తూన్నేరు.	ఏం	న్కు	లేదా!?	న్కు	రాదా	
కోపం	నేను	అంతే	తీవ్ంగా	చూసా	“అవలేదు!!”	అని.
న్	చిననేకొడుకు	వెంటనే	వాడి	ఎడమభ్జం	పైకెతితూ	
వాడి	 కుడి	 చేతోతూ	 వాడి	 గడడుం	 మీద	 రుదుదుకుని	
“ఆగేదేలే”	అన్నేడు.		నేను	“ఏంట్రా”	అని	అనే	లోపే	
నేను	వేయించి	వుంచిన	పానిపూరిలు	మా	పెదాదుడు	
తీస్కుని	 బాల్కన్లోకి	 పరిగెత్తూడు.	 	 ఇటు	నుంచి	
అటు	చూస్లోపు	మా	చిన్నేడు	పూదిన్	ఆకులు	

అవి	ఇవి	వేసి	గిన్నేలో	సిదదుంగా	ఉంచిన	పాని	తీస్కుని	
పరుగు	మొదలుపెటాటిడు	ఊడిపోతుననే	వాడి	ల్గుని	
కూడా	 పటిటించ్కోకుండా.	 “ఓరై!	 ఆగండ్రా	 ఆలు	
కర్రి	చేసాతూను”	అని	నేను	అరుస్తూంటే		మా	చిన్నేడు	
చాల్	శ్ంతంగా		 ‘ఇవయిన	తలవాత	ఆలుకలిలా	తో	
మళ్ళీ	 అవి	 తింటాం’	 అంటూ	న్	 గుండెలో	 బండ	
పానిపూరిలు	పడేసాడు.	

							అయోయా	రామ!		ఆట	మళ్ళీ	మొదటికొచిచింది.	
పూరిలు	 వేపాలి,	 	 పాని	 చెయాయాలి.	 అసలు	 ఆ	
కొంపమంచే	కరోన్		ఈ	మాయదారి	ప్రపంచంలో	కి		
వచిచిన	దగ్గరనుంచి	న్	మాలోకం	బుర్రలో	లేని	పోని	
వెర్రి	మొర్రి	డౌటనుమాన్లు	 	 ‘అసలు	 నేను	 ఇంటి	
మనిష్న్,	 ఇంటిలో	 ఉననే	 వంటమనిష్న్,వంటలో	
ఉననే	పనిమనిష్న్	అసలు	నేను	‘ష్’న్	మె’ష్’న్’అని	
ఇల్	 రకరకాల	 ఆలోచనలతోనే	 కరకరల్డుతుననే	
పాన్పూరిలు	వేపాను.	

							ఇంతలో	అమెరికాలో	ఉదోయాగం	చేస్తూ	ఇండియా	
గురించి	 దిగులుపడిపోయే	 మా	 తమ్మలంగారు	
ఫోన్	 చేసి	 “అకా్క!	 ఆ	 ‘గొప్ప	 వంటిలులా’	 సినిమా	
బావని,	 నినునే	 కలిప	చూడమన్నేను	చూశ్రా?	ఆ	
సినిమా	చూస్తూ	బావకి	కొంచెం	తెలిసస్తూంది!!”	అని	
చెపు్పకుపోతున్నేడు.

-  భాగయాలక్ష్మ  అపిపికండ

పాని పూలి విత్  ఆలు కలిలి
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											“ఏంటి	తెలిసచేచిది	న్	అవకాయ్!	మీ	బావ	
అంత	విలన్	ఏం	కాదురా	తమ్మడు.	అసలే	ఆఫీస్	
నుంచి	 వచిచి	మంగి	మొహాం	పెటుటికుని	ఉంటాడు	
ఇంక	ఇల్ంటి		సినిమాలు	చూపంచాననుకో	దేశ్లు		
పటుటికుపోత్డు.	 అయిన్	 అందరి	 జ్విత్లు	
సినిమాలు	 చూపంచినటుటి	 ఉండవురా	 తమ్మడు.	
అసలే	నువి్వచేచి	 ఆడబడుచ్	 కటనేం	మీద	 గంపెడు	
ఆశలు	 పెటుటికున్నేను.	 నువి్వల్ంటి	 సినిమాలు	
చూడకురా	తమ్మడూ,	న్కు	అంతగా	చూడాలంటే	
మన	బాపుగారి	సినిమాలు	చూడరా	 ‘మగాడు	కాసతూ	
ఎకు్కవ	 సమానం’	 అని	 అబదదుం	 చెప్పయిన్	 సరే		
పెళ్ళీ	మీద	ఆశ,	ప్రేమ	కలిపసాతూరు”	అని	చెపా్పను.

      

బాగుపడే	 సలహా	 ఇస్తూననేపు్పడు	 చపు్పన	 ఫోన్	
పెటేటియడం	 మగవాళళీకి	 రివాజనుకుంటా	 “ఆ	
...అల్గే	 అకా్క!	 న్కు	 ఆఫీస్	 కాలోస్తూంది”	 	 అని	
కాల్	కట్	చేసాడు.

	 	 	 	 	 	వాడికేదో	చెపే్పశ్	కాన్	 	ఈ	పెళళీందుకు!?,		
ఆ	 పలలాలెందుకు!?,	 	 ఈ	 పూరిలెందుకు!?	 	 ఆ	
దుంపలెందుకు!?	 మళ్ళీ	 న్లోని	 భేత్ళ్డు	 ననునే	
అడుగుతున్నేడు	 కాన్	 ఆటేటి	 ఇల్ంటి	 వాటికి	
ఎవరిదైన్	 బుర్ర	 లోన్	 తెచ్చికొని	 ఆలోచిదాదుమన్నే	
సరే	 ...ఒకటే	 సలుయాషన్	 దొరుకుతుంది	 అదే	 ఈ	
మధయాన	 కరోన్	 ఫాయాషన్లా	 బాగంగా	 	 ఇంటికోసం		

మా’విడాకుల’	 తోరణాలు	 వచాచియి	 కటేటిస్కోండి	
అని.	 అసలే	మా	ఆయన	జ్విత్నికి	 	 జ్డిపాకంల్	
అతుకుననే	ఒకే	ఒక్క	బారయాని.అందుకే	ఇల్ంటి	వాటి	
గురించి	పెదదుగా	ఆలోచించకూడదని	తీరా్మన్నికొచిచి	
తిరన్ళ్ళీ	పానిపూరి	అమ్మకానికననేటుటి	 పెదదు	 పేలాట్లా	
పాన్పూరి	 సరంజమా	 సరు్థకుని	 వెళళీబోయి	 	 ఒక	
ప్రశనే	వినిపంచి		వంటగదిలోనే	ఆగిపోయాను.

“అసలు	అబాబాయిలు	అమా్మయిలని	ఎందుకు	పెళ్ళీ	
చూస్కుంటార్రా	 ?”	 న్	 ఎనిమిదేళళీ	 పెదదుకొడుకు		
ఐదేళళీ	చిననేకొడుకుని	అడిగాడు.	

“ఒలై	అన్నే	న్కు	తెలీదా!	న్కు	తెలుస్	చెప్పన్!?”	
అని	 అడిగాడు.	 మంత్రాలు	 చదివి	 మర్…..
న్కు	పెళ్ళీ	చేసిన	మా	పంతులు	పెదన్ననే	కూడా	
చెప్పలేకపోయాడు.	 వీడేం	 చెబుత్డా	 అని	 చెవులు	
చాటంత	చేసాను.

“ఒలై	 అన్నే....మొననే	 బయట	 పాన్పూలి	 తింటే	
కడుపు	గుడ	గుడ	అయిందా	అందుకే	అమా్మయిని	
పెళ్ళీచేస్కుంటే	 మనకి	 ఇంటిలోనే	 చేస్కోవచ్చి.
మన	 బటటిలు	 ఉతుకుతుంది.	 మడతబెడుతుంది.
అపు్పడపు్పడు	 గటిటిగా	 గటిటిగా	 తిటిటి	 మొటిటికాయలు	
పెడుతుంది.	 ల్తిలా	 లేటుగా	 పడకుంటుంది	 మళ్ళీ	
మనం	 ఉదయం	 లేచి	 టివి	 చ్స్సలికి	 టిఫిన్	
పెటేటిస్తూంది...అందుకేల్	అమా్మయిలని	అబాబాయిలు	
పెళ్ళీచేస్కుంటాలు”	అని	న్లో	భేత్ళ్డి	 	ప్రశనేకి	
మా	 చిననే	 కొడుకులు	 ల్జ్వికలామాలు్కల	 వారి	
సమాధ్నం.	ఇంతటి	గొప్ప	సమాధ్నం	చెప్పన	వాడి	
బుజిజా	బుగ్గలోలా	ఇపు్పడు	పాన్పూలి	విత్	ఆలు	కలీలా.

--*--
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శ్రీ	మాత్రే	నముః
యా	దేవీ	సర్వభూతేష్	శకితూ	రూపేణ	సంసి్థత్
నమసతూసె్యా	నమసతూసె్యా	నమసతూసె్యా	నమో	నముః

	 సృష్టికి	పూర్వం	విశ్ల	విశ్వమంత్	శూనయాంగా	
ఉండి,	 తేజోవంతమైన	 ప్రకాశంగా	 ఉండేదట.	 ఆ	
విశ్వతేజోరూపమే	 నిరాకారుడైన	 పరమేశ్వరుడు.	
సృష్టి	ధర్మం	ప్రకారం	స్త్రీ	స్వరూపం	ఉండాలని	తనలో
సగభాగానినే	ప్రకృతి	స్వరూపణిగా	మారుచికుని,	త్ను	
అర్ధన్ర్శ్వరుడు	అయాయాడు	ఆ	తేజోరూపుడు.
	 పరమేశ్వరునిలో	 సగభాగం	 అయిన	 ఆ	 స్త్రీ	
స్వరూపం	పరమేశ్వరి	అయింది.	అల్	పరమేశ్వరుడు	
తనవిశ్వవిరాట్స్వరూపంలో	 సగభాగానినే	 స్త్రీ	 శకితూని	
చేసి	 సృష్టిని	 ఆరంభించే	 శకితూని	 ప్రసాదించాడు.	
పరమేశ్వరుని	నుంచి	శకితూని	పొందిన	ఆ	తలిలా	పరాశకితూగా	
మారింది.	ఈ	స్వరూపాల	చేరికతో	వారి	స్్వదజలమే	
మహాజలంగా	 మారింది.	 వారి	 సంకల్పంతో	 ఆ	
జల్లయందు	మహావిష్్వు	ఉద్భవించాడు.	అనంత	
జలరాశిలో	 ఆదిశేష్డు	 ప్రభవించగా,	 ఆయనపై	
మహావిష్్వు	 వశించి	 తన	 పుటుటికకు	 కారణం	
వెతుకుతూ	 తపమాచరిస్తూన	 సమయంలో	 ఆయన	
న్భిసా్థనం	నుంచి	బ్రహ్మ	ఉద్భవించారు.	ఆ	తరా్వత
పరమేశ్వరుని	ఆదేశంతో	పరమేశ్వరి	సంకల్పం	వలన	
బ్రహ్మ	విష్్వులు	సృష్టి	ఆరంభించారు.	బ్రహ్మ	సృష్టి
వలన	 అసంఖాయాకమైన	 సృష్టి	 ఏర్పడింది.	 లోకాలు	

సృష్టించబడాడుయి.	ఇల్	బ్రహ్మ	నిరంతర	సృష్టి	వలన
జ్వరాశులు	 అనేకం	 ఏర్పడటం,	 సి్థతికారకుడైన	
విష్్వు	పోష్ంచటం	జరుగుతూనే	ఉండటంతో
లోకాలన్నే	విపర్తంగా	నిండిపోయాయి.	కరతూవయా	బోధకై	
వారిరువురూ	తిరిగి	 పరమేశ్వరుని	ప్రారి్థంచినపుడు,	
ఆయనలోని	 తేజోరాశి	 నుంచి	 కొంతభాగం	
ప్రణవన్దం	ఉచచిరిస్తూ	బ్రహ్మ	కరేలాంద్రియాల	నుంచి	
ఆయన	లోనికి	ప్రవేశించింది.	అది	వింటుననే	బ్రహ్మ	
వాటిని	 మఖతుః	 ఉచచిరిస్తూ	 బయటకువదిల్డు.	
అదే	వేదం	అయింది.	బ్రహ్మన్లుగు	మఖాల	దా్వరా	
అవధరించటం	 వలలా	 న్లుగువేదాలుగా	 ఏర్పడాడుయి.	
బ్రహ్మ	 శిరస్్సలో	 ప్రవేశించిన	 ఈశ్వర	 తేజస్్స	
వేదవిజ్ఞాన్నినే	 పొందిన	 ఆయనమఖమండలంలో	
బ్రహ్మ	 విజ్ఞాన	ప్రకాశమ్రై	వెలిగి	 శివునిగా	వెలిగాడు.	
ఆయనే	రుద్రుడు.	 పరాశకితూ	 లోనిఅంశ	 జగన్్మతగా	
సాక్షాత్కరించి,	 ఆమె	 నుంచి	 మొదటి	 రండు	
అంశలు	 లక్ష్మి	 సరస్వతిగా,	మూడవ	 అంశ	 అయిన	
శకితూ	 స్వరూపణి	 అయిన	 కాళ్కగా	 రుద్రుని	 చేరింది.	
ఈ	కాళ్కాశకితూ	ఇతరులకు	దురేచిదయామైన	శకితూ	కాబటిటి	
దుర్గగా	 కీరితూంచబడుతుననేది	 అని	పురాణేతిహాసాలు	
చెబుతున్నేయి.
	 కృతయుగంలో	 పాత్ళానినే	 రురువు	 అనే	
అస్రుడు	 పాలించేవాడు.	 అతనికి	 సంత్నం	
లేకపోవడంతోన్రదుని	 ప్రసననేం	 చేస్కుని,	 తన	
అనుమానం	వయాకతూం	చేశ్డు.	

	-	రాధిక	ప్రసాద్
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	 సర్వం	 తెలిసిన	 న్రదుడు,లోకకంటకుడైన	
వాడు	 రురువుకు	 సంత్నంగా	 పుటటిబోతున్నేడని	
గ్రహించి,	ఆ	 విషయం	చెప్పకుండా,బ్రహ్మ	 దేవునికై	
తపమాచరించమని	చెపుత్డు.	రురుడు	బ్రహ్మ	దేవుని	
ప్రసననేం	చేస్కుని,	పుత్	సంత్నం	పొందుత్డు.	
శ్పవశ్తూతూ	కుమారుడు	భూమిన	పడగానే	రురుడు	
మరణిసాతూడు.	 అతని	 కొడుకుకు	 దుర్గమాస్రుడు	
అని	 పేరు	 పెటిటిన	 శుక్రాచారుయాడు,	 అతనికి	 సకల	
విదయాలు	నేరు్పతూనే	అతడి	తండ్రి	చావుకు	కారణమైన	
బ్రహ్మ	శ్పం	గురించి	గురుతూచేస్తూ,	అతనిలో	దే్వషం	
నింపుత్డు.
	 కోపోద్రికుతూడైన	 దుర్గమాస్రుడు	 బ్రహ్మను	
సాధించే	ఉపాయానినే	కోరుత్డు.	అంత	న్రదుడు,
బ్రహ్మజ్ఞానం	 ఉననే	 బ్రహ్మను	 సాధించలేవని,	
తండ్రిల్గా	 త్ను	 కూడా	 అతనికై	 తపమొనరిచి	
నిరాకారమైన	 వేదాలకు	 ఆకారం	 రప్పంచి	
వాటిని	 సంగ్రహించినపుడు	 బ్రహ్మ	 నుంచి	 ఆ	
జ్ఞాన్నినే	 తీయవచచిని	 సలహాఇసాతూడు.	 అందుకు	
సరేనననే	 దుర్గమాస్రుడు	 బ్రహ్మదేవుని	 కోసం	
తపమాచరిసాతూడు.	 అనతికాలంలోనే	 ప్రతయాక్షమైన	
బ్రహ్మదేవుని	ప్రారి్థంచి,	 తనకు	పరాశకితూ	 వలన	తప్ప	
మరవరితోనూ	మరణం	సంభవించకూడదని,	బ్రహ్మ	
వదదునుననే	వేదాలకు	ఆకారం	తెప్పంచమని	కోరుత్డు.	
బ్రహ్మ	అనుగ్రహంతో	ఆయన	న్లుగు	మఖాల	నుండి	
వెలులావల్	 వచిచిన	 వేదజ్ఞానం	 త్ళపత్రాల	 ఆకారం	
సంతరించ్కుంటాయి.	 ఆ	 వెంటనే	 దుర్గమడు	
వేదాలను	సంగ్రహిసాతూడు.	వేదాలను	కోలో్పయిన
తరువాత	 బ్రహ్మదేవుడు	 తన	 మఖాల	 దా్వరా	
మహరు్షలకు	 వేదధరా్మలు	 బోధించలేకపోత్డు.	
దానితో
యజఞాయాగాదులు	 ఆగిపోయి,	 వాటినుంచి	 వచేచి	
హవిరాచిగాలు	ఆగిపోయి	దేవతలు	నిస్తూజితులవుత్రు.
అదే	అదనుగా	దుర్గమడు	స్వర్గలోకం	మీద	దండెతితూ	

అషటిదికా్పలకులను	చెటుటికొకరు	పుటటికొకరుగా
చేసాతూడు.	 యజ్ఞాలు	 లేక	 దురాచారాలు	 ప్రబలి,	
దేవతల	 బలంలేక	 వరా్షలు	 కురవక	 భూమిపై	
క్షామం	 ఏర్పడుతుంది.	 అది	 అల్	నూరేళళీ	 పాటు	
కొనసాగుతుంది.	 ఇదంత్	 చూసి	 బ్రహ్మ	 తన	
తప్పదం	 వలనజరిగిన	 అనరాజానినే	 సరిదిదుదుకునే	
క్రమంలో,	 అందరితో	 కూడి	 ఆ	 జగన్్మతను	
ప్రారి్ధసాతూడు.	 ప్రతయాక్షమైనజగన్్మత	 వారి	 విననేపానినే	
గ్రహిస్తూంది.	 భూమిపై	 జనులు	 పడే	 అగచాటులా	
చూసిన	 ఆమెకు	 హృదయంద్రవించగా,	 ఆ	 తలిలా	
కంటన్రు	 ధ్రాపాతంగా	 వరి్షస్తూంది.	 నేల	 జ్రిన	
ఆ	 జల్లతోనే	 ప్రజలు	 గొంతు	 తడుపుకోవటం	
చూసిన	మాత	 శత్క్షులు	 ఉననే	 విరాట్		 రూపానినే	
ధరిస్తూంది.	 ఆ	 నూరు	 కనునేల	 నుండి	 కారిన	
న్టితో	నద్నదాలు,	చెరువులు,	బావులు	నిండి,	ఆ	
జలధ్రలతో	 భూమి	 ససయాశ్యామలం	 అవుతుంది.	
అంతే	 కాకుండా	 తన	 అభయహసతూం	 నుంచి	 అనేక	
ఆహార	పదారా్థలను,	శ్కాలను,	ఫల్లను,	ఇతరత్రా	
పదారా్థలను	మానవులకే	కాకుండా	పశుపక్షాయాదులకు	
కూడా	 అందిస్తూంది.	 ఇల్	 ఆ	 తలిలా	 నిరంతరంగా	
తొమి్మది	 రోజుల	 పాటు	 అందిస్తూంది.	 తొమి్మదవ	
రోజు	మానవుల	మొదలు	దేవతల	 వరకు	అందరూ	
దుర్గమడి	 చెర	 వదిలించమని	 ఆ	 తలిలాని	 ప్రారి్ధంచి	
శరణు	 వేడుకుంటారు.	 వారి	 కడగండులా	 గ్రహించిన	
మాత	 వారికి	 అభయమిస్తూ,	 దుర్గమ	 అనగా	
అభేదయామైనది,	 ఎవరితోనూ	 జయింపలేనిది	 కాబటిటి,	
దుర్గనై	 అవతరించి	 దుర్గమాస్రుడిని	 దునుమాడి,	
వేదాల	సంరక్షణ	చేసి,	ధర్మ	ప్రతిషాటిపన,	లోకశ్ంతి	
ప్రసాదిసాతూనని	 చెప్ప	 వారికి	 మాట	 ఇచిచినటేటి,	
దుర్గమాస్రుడిపై	యుదా్ధనికేగుతుంది.	స్త్రీ	అననే
గౌరవం	 లేని	 దుర్గమడు	 ఆమెను	 లెక్కచేయక	
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పోవటంతో	దేవి	కుపతురాలవుతుంది.	ఆమెనుంచి,	
కాళ్క,	 త్ర,	 భైరవి,	 త్రిపుర	 స్ందరి,	 శ్రీవిదయా,	
చిననేమసాతూ,	 భ్వనేశ్వరి,	 భగళ,	 ధూమతూ,	 మాతంగి	
వంటి	శకితూ	రూపాలు	ఆవిర్భవిసాతూయి.	ఈ	దశ్వత్ర	
ఉగ్రమూరుతూలు	 ఒకొ్కక్కరుగా	 జగన్్మత	 దురా్గ	
స్వరూపానికి	అటునిటూ	చేరుత్రు.	అంత	దురా్గదేవి	
దురా్గస్రుని	సంహరించడం	కోసం,	 వరుణిని	చేత	
శంఖం,	 అగినే	 చేత	బలెలాం,	వాయువు	చేత	బాణాలు	
అంబులపోొది,	 ఇంద్రుని	 చేత	 వజ్రాయుధం,	
బ్రహ్మచేత	అక్షమాల,స్రుయాని	చేత	కిరణాలు,	శివుని	
చేత	సింహవాహనం	పొందుతుంది.	తనలో	నుంచి	
ఉద్భవించిన	పది	శకుతూలతో	ఆ	తలిలా	దుర్గమాస్రుడిని	
సంహరిస్తూంది.	 ఆ	 తలిలా	 బంగారు	 వరలా	 తేజస్్సతో	
వెలుగొందడం	 వలన	 హేమదుర్గ	 అని	 ఆమెను	
దేవతలు	స్తూతిసాతూరు.
	 స్కందపురాణం	 సహాయాద్రి	 ఖండంలో	
దురా్గమాత	 విజయగాథలు	 పొందుపరచబడి	
వున్నేయి.	శ్రీ	మహాకాళ్,	మహాలక్ష్మి	మహాసరస్వతి,	
బాల్త్రిపురస్ందరి,	 లలిత్త్రిపురస్ందరి,రాజ	
రాజేశ్వరి,	చిచచికితూ	రూపమైన	కుండలిన్	మహాశకితూయే	
శ్రీ	 కనకదురా్గదేవి.ఓంకార	 పంజర	 శికీ	 మననిష	
దుదాయాన	కేళ్కల	కంఠీమ్		 !	ఆగమ	విపన	మయూర్	
మరాయామంతరి్వభావ	యే	గౌర్మ్		 !!	 భకాతూ్సానేత్యాత్	
మలీలాశం	 దుర్గం	 దురా్గరి	 న్శిన్ం	 దృషాటి్	 పాపాత్		
ప్రమచేయాత్		దేవలోకే	వస్త్్సదా!!
	 కృషా్నద్	 తీరంలో	 విజయవాడలోని	
ఇంద్రకీల్ద్రి	 పర్వతంపై	 వెలసి	 ఉననే	 కనకదుర్గ	
స్వయంభ్వు.	 ఈ	 ఆలయంలో	 శ్రీచక్రం	 వుంది.	
ఈ	 చక్రానికి	 అగస్తూ్ల	 వారు	 తమ	 తపుః	 ఫల్నినే	
ధ్రపోశ్రని	 చెబుత్రు.	 దురా్గమాత	 మొదట్లా	
రౌద్రరూపంలో	 వుండేదని,	 ఆదిశంకరులు	 విచేచిసి	
శ్రీ	 చక్రంలోని	 రౌద్రబీజ్లు	 తొలగించిన	 పదప	
దురా్గమాత	 శ్ంతమూరితూ	 ఆయి	 తనను	 దరిశించే	

భకుతూలు	కోరికలు	న్రవేరుస్తూందని	చెపుత్రు.
	 కనకదురా్గ	 క్షేత్మ	 హత్్స్యానినే	 తెలిపే	
పురాణ	గాథలు	పరిశీలిస్తూ:
	 ఈ	 మాత	 ఇంద్రకీల్ద్రిపై	 సి్థరనివాసం	
ఏర్పరచ్కొని	భకుతూలను	అనుగ్రహిస్తూననేది.	దురా్గమాత
ఇంద్రకీల్ద్రిపై	వెలసి	వుండడానికి	ఒక	పురాణేతిహాసం	
ఉననేది.	దురా్గమాత	ఆలయం	వుననే	కొండ	ఇంద్రకీల్ద్రి	
పర్వత్నినే	 అధిష్టించినవాడు	 ఇంద్రకీలుడు	 అనే	
యక్షుడు.	అతను	పూర్వకాలంలో	ప్రతిరోజు	కృష్వేణి	
నదిలో	 పరిశుదు్ధడవుతూ	 నదికి	 ఉతతూరభాగంలో	
తపస్్స	చేస్కుంటూ	వుండేవాడు.	అతని	తపస్్సకు	
మెచిచిన	 పార్వతీపరమేశ్వరులు	 ప్రతయాక్షమై	 ఏదైన్	
వరం	కోరుకోమంటారు.	ఆ	ఆదిదంపతులకు	త్ను	
ఆసనం	 అయేయా	 భాగయాం	 ప్రసాదించవలసిందిగా	
ఇంద్రకీలుడు	వరం	కోరుత్డు.
	 అతని	 కోరిక	 తీరచిడానికి	 మహిషాస్ర	
సంహారానంతరం	 కనకదురా్గమాత	 ఇంద్రకీల	
పర్వతం	మీద	ఆవిర్భవించింది.	ఇక్కడ	దుర్గ	ఎనిమిది	
బాహువులోలా	 ఎనిమిది	ఆయుధ్లు	కలిగి,	 సింహానినే	
అధిష్టించి	 మహిషాస్రుని	 శూలంతో	 పొడుస్తూ	
కనిపస్తూంది.
	 ఆరి,	 శంఖ,	 కేత,	 శూల,	 పాశ,	 అంకాశ,	
మౌరి్వ,	 శౌానకాలనేవి	 దురా్గదేవి	 బాహువులోలాను	
ధరించే	 ఎనిమిది	 ఆయుధ్లు,	 ఈ	 దేవీమూరితూకి	
ఎడమభాగంలో	 శ్రీచక్రం	 సా్థపంచబడి	 ఉంది.	
ఆ	 శ్రీచక్రానికి	 పక్కన	 గణపతి	 మూరితూ	 ఉననేది.	
ఆలయంలో	 జరిగే	 పూజలన్నే	 శ్రీ	 చక్రానికి	
జరుగుత్యి.	ఆ	దేవీమూరితూకి	గల	మకరతోరణంపై	
నవదుర్గల	విగ్రహాలు	చెక్కబడి	వున్నేయి.	శైలపుత్రి,	
బ్రహ్మచారిణి,	 చండీ,	 కూషా్మండ,	 స్కందమాత,	
కాత్యాయని,	కాళరాత్రి,	గౌరి,	సిది్ధ	అనేవి	నవదుర్గల	
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పేరులా.	పూర్వం	 దనువు	పుత్రులైన	 రంభకరంభ్లనే	
వారు	సంత్న్రు్ధలై	ఈశ్వరుని	గూరిచి	ఘోరతపస్్స	
చేశ్రు.	 కరంభ్డు	 న్టిలోను,	 రంభ్డు	 వృక్షం	
పైన	 కూరుచిని	 తపస్్స	 చేస్తూండగా	 ఇంద్రుడు	
మొసలి	రూపంలో	వచిచి	కరంభ్ని	సంహరించాడు.	
సదరుని	 మృతికి	 విచారగ్రస్తూడైన	 రంభ్డు	 తన	
తల	 నరుకొ్కని	 పరమేశ్వరుడికి	 అరి్పంచడానికి	
సిదదుమవుత్డు.	అంత	 శంకరుడు	ప్రతయాక్షమై	వరం	
కోరుకోమంటాడు.	 ‘పుత్	సంతతి	లేని	న్కు	నువే్వ	
మూడు	జన్మల	పాటు	పుత్రునిగా	జని్మంచాలి.	ఆ	బ్డడు	
మలోలాకాలని	 జయించేవాడు,	 వేదవేదాంగవిధుడు,	
కామరూపుడు,	 ద్రాహాయుష్మంతుడు	 కావాలి’	
అని	 ఆతడు	 పరమేశ్వరుణి్	 వరం	 కోరుకుంటాడు.	
ఈశ్వరుడు	అతను	కోరిన	వరం	ప్రసాదిసాతూడు.
	 రాక్షస	స్వభావుడైన	రంభ్డు	తిరిగి	రాజ్యానికి	
పోతూ	 దారిలో	 ఒక	 మహిష్ని	 చూసి	 దానితో	
బల్త్్కరంగా	 మైథునం	 సాగిసాతూడు.	 అపు్పడు	
రుద్రుడు	 తన	 అంశంతో	 ఆ	 మహిష్	 గర్భంలో	
ప్రవేశిసాతూడు.	 చూలు	 నిండాక	 మహిషాకారంతో	
జని్మంచిన	 బ్డడుడే	 మహిషాస్రుడు.	 అతను	 మహా	
బలవంతుడై	 ఇంద్రుని	 జయించి	 స్వరా్గధిపతయాం	
పొంది	 మలోలాకాలని్మ	 గజగజల్డిస్తూ	
లోకకంటకుడవుత్డు.	 ఒకసారి	 ఈ	
మహిషాస్రుడు	 కాత్యాయన	 మహరి్ష	 ఆశ్రమానికి	
వెళ్ళీ	 అక్కడ	 స్త్రీ	 రూపం	 ధరించి	 మహరి్ష	 శిష్యాని	
బాధిస్తూ	 ఉండడంతో,	 మహరి్ష	 మహోగ్రుడె్డు	 స్త్రీ	
చేతిలో	 న్కు	 మరణం	 సంభవిస్తూందని	 శపసాతూడు.	
అయిన్	ఆ	అస్రుడు	తన	దుషటిబుది్ధని	వీడక	స్త్రీ,	
సాధుపుంగవులని,	దేవతలన్,	బుష్లను	బాధిస్తూనే
ఉంటాడు.	అతని	దుశచిరయాలు	త్ళలేని	దేవతలంత్	
కలిసి	ఆదిశకితూని	ప్రారి్ధంచగా.,	ఆ	దేవి	‘ఉగ్రచండి’	అనే
పేరిట	 ఉద్భవించి	 మహిషాస్రుణి్	 సంహరిస్తూంది.	
మరుజన్మలో	మళ్ళీ	ఈ	మహిష్డు	రంభ్డి	పుత్రునిగా	

పుటిటి	తన	దానవ	నైజంతో	దేవతలన్	ప్డిస్తూ	వుంటే,	
ఆ	 దేవతల	 ప్రార్ధనపై	 ఆదిశకితూ	 ‘భద్రకాళ్’రూపంలో	
అవతరించి	మహిష్ని	మటుటిపెడుతుంది.
	 మూడవజన్మలో	ఈ	మహిష్డు	ఘోరతపస్్స	
చేసి	 బ్రహ్మచే	 వరాలు	 పొంది	 ఇషాటినుసారంగా	
వయావహరిస్తూ	 లోకప్డితుడవుత్డు.	 ఒకన్డు	 ఆ	
మహిష్నికి	 మహాకాళ్	 తనని	 బంధించి	 తలనరికి	
రకతూపానం	చేస్తూననేటులా	భయానకమైన	కల	వస్తూంది.	
దానితో	ఒణికిపోయిన	మహిష్డు	భద్రకాళ్ని	గూరిచి
ఘోరతపస్్స	చేయగా	మహాదేవి	ప్రతయాక్షమవుతుంది.	
ఇక	 తనకు	 జనన	 మరణాలు	 లేకుండా	 వరం	
ప్రసాదించమని,	ఆమె	చేతిలో	హతుడయేయా	తనకు	ఆ	
యజఞాభాగంలో	అరహాత	కలిగించ	వలసిందని	అతడు
కోరుత్డు.	 అంతట	 మాత,	 ‘మహిషా!	 నువు్వ	
రుద్రాంశ	సంభూతుడవు.	న్కు	వాహనం	కావడానికి
బ్రహ్మనినునే	సృష్టించాడు.	ఇక	నువు్వ	న్	వాహనంగా	
వుండి	నేను	నిలిచిన	చోట	పాదాక్రాంత	శర్రుడవయి	
న్	సనినేధిని	నిలిచియుంటావు’	అని	పలుకుతుంది.
	 ఆ	 తరువాత	 మహిష్డికి	 మళ్ళీ	 జగన్్మత	
మాయ	కప్పడంతో	తిరిగి	అస్ర	చేషటిలు	కొనసాగిస్తూ
దేవతలని,	మనులని	ప్డిస్తూ	ఉండడంతో	దేవతల	
ప్రార్ధనపై	మరోశకితూ	స్వరూపం	శ్రీ	కనకదురా్గమాత
రూపం	 ధరించి	 సపరివారుడైన	 మహిషాస్రుని	
సంహరిస్తూంది.
	 మహిషాస్రుని	ల్గానే	 అతయాంత	క్రూరంగా	
వయావహరించిన	 శంభ్	 నిశంభ్లనే	 రాక్షస్లను	
దురా్గమాత	 వధించిన	 గాథ	 పురాణాలోలా	 చెప్పబడి	
ఉననేది.	 పూర్వం	 శంభ	 నిశుంభ్లనే	 రాక్షస్లు	
ఇంద్రాది	దేవతలినే	పదవీచ్యాతులని	చేసి	మలోలాకాలకు	
అధిపతులై	 దేవమని	 గణాలినే	 బాధించసాగారు.	
అపు్పడు	దేవతలంత్	దేవిని	ప్రారి్ధంచగా,	వారి	మొర	



49
అక్టో బర్ -  2022

ఆలకించిన	 దేవి	 శర్రం	 నుంచి	 దివయాతేజోరూప	
ల్వణాయాలతో	 ఒక	 కనయా	 ఉదృ్భవిస్తూంది.	
శంభనిశుంభ్ల	 స్వకులైన	 చండమండులు	 ఈ	
అపురూప	ల్వణయావతి	వృత్తూంత్నినే	తమ	ప్రభ్వులకు	
తెలుపుత్రు.	 తమలో	 ఒకరిని	 వరించమని	 ఆమె	
వదదుకు	రాయబారం	 పంపుత్రు	 శంభనిశుంభ్లు.	
తనతో	యుద్ధంచేసి	తనను	జయించిన	వానిని	గాని,	
తనతో	సమాన	బల	పరాక్రమశ్లిని	గాన్,	త్ను	పెళ్ళీ	
చేస్కుంటానని	ఆ	 కనయాక	 బదులు	చెపుతుంది.	ఆ	
మాటలు	విననే	శంభనిశుంభ్లు	కోపోద్రికుతూలై	ఆ	కనయాను	
పటిటి	 తెమ్మని	 తమ	 స్న్ధిపతి	ధూమ్రలోచనుడిని	
పంపుత్రు.	 తనపై	 దండెతితూన	 ధూమ్రలోచనుడిని,	
అతని	సైన్యానినే	దేవి	సంహరించగా,	ఆ	రకాతూననేంత్	
దేవివాహనమైన	సింహం	త్గుతుంది.	ఈ	వారతూ	విననే	
శంభనిశుంభ్లు	చతురంగ	బల్లని	సమకూరుచికొని	
అమ్మపై	యుద్ధం	ప్రారంభిసాతూరు.	వారిని	చూడగానే	
దేవి	తననుంచి	మహాశకితూని	ప్రసరింపచేసి	భ్రూమధయా
నుంచి	 ఖడ్గం,	 పాశం	 మొదలయిన	 ఆయుధ్లు	
సృష్టించి	వాటితో	రాక్షస	గణానినే	శంభనిశుంభ్లని
నిమిష	కాలంలో	హతమారుస్తూంది.

వరాహ పురాణంలోనిద్ ఈ శోలు కం

ప్రథమం శ�ైలపుతీ్ర చ
ద్్వతీయం బ్రహ్మచ్రిణీ
తృతీయం చంద్రఘంటేత్
కూషా్మండేత్ చతురధికం

పంచమం సకుందమాతేత్
షషటుం కాత్్యయనీ చ
సపతిమం కాలరాతీ్రత్

మహాగౌరీత్ చ్షటుమమ్ 

నవమం	సిది్ధధ్త్రీ	చ	నవదురా్గుః	ప్రకీరితూత్ుః	ఉకాతూనేయాత్ని	
న్మాని	బ్రహ్మణైవ	మహాత్మన్	ఈ	9	న్మాలను	
సాక్షాతుతూ	బ్రహ్మ	దేవుడే	చెపా్పడని	సారాంశం.
	 ఇవే	 కాకుండా,	 అమ్మను	 అనేక	 న్మాలు,	
సతూత్రాలతో	 అరిచిసాతూరు.	 అందులో	మఖయామైనది	 శ్రీ	
దేవి	అషోటితతూర	శతన్మావళ్,	సహస్ర	న్మసతూత్మ,	
శ్రీ	 దేవీ	 ఖడ్గమాల,	 దురా్గ	 కవచం,	 దురా్గ	 సపతూశతి	
వంటివి	 అనేకం	 ఉన్నేయి.	 దురా్గదేవి	 క్షేత్రాలలో	
మఖయామైనది	 విజయవాడలోని	 ఇంద్రకీల్ద్రిపై	
ఉననే	 దురా్గ	 మలేలాశ్వర	 ఆలయం.	 మగురమ్మల	
మూలపుటమ్మ	అని	కొనియాడబడే	ఆ	తలిలా	క్షేత్రాలు	
అఖండ	భారతమంత్	విసతూరించి	ఉన్నే,	ప్రస్తూతం	మన	
దేశంలో	మఖయామైనవి	18	సంఖయాగా	కల	అషాటిదశ	శకితూ
ప్ఠాలు.	 సన్తనులు	 పార్వతీ	 దేవిని	 ఆరాధించే	
దేవాలయాలలో	పురాణగాధల,	ఆచారాల	పరంగా
ప్రాధ్నయాత	సంతరించ్కొననే	కొనినే	ప్రాంత్లను	‘శకితూ	
ప్ఠాలు’	అంటారు.	ఈ	శకితూ	ప్ఠాలు	ఏవి,	ఎనినే	అనే
విషయానినే	 రకరకాలుగా	 స్చిస్తూన్నేయి	
ఇతిహాసాలు.	శివుని	అరా్ధంగి	సతీదేవి	శర్ర	భాగాలు	
పడిన	108	ప్రదేశ్లలో	51	క్షేత్రాలు	మఖయామైనవి.	
వాటిలోనూ	అతి	మఖయామైన	శర్ర	భాగాలు	పడినవి	
18	 ప్రదేశ్లు.	 వాటినే	 అషాటిదశ	 శకితూ	 ప్ఠాలుగా	
గురితూంచి	 నేడు	పూజిస్తూన్నేం.	 అందులో	 ఒకటేమో	
పాక్		 ఆక్రమిత	కాశీ్మర్	లో	 (ప్రస్తూతం	గుడి	 ధ్వంసం	
అయియాంది),	 మరొకటేమో	 శ్రీలంకలో	 ఉండగా	
మిగత్	16	శకితూ	ప్ఠాలు	మన	ఇండియాలో	ఉన్నేయి.	
దక్షయజఞా	కారయాక్రమమే	అషాటిదశ	ప్ఠాలు	ఏర్పడటానికి	
మూలం	 అయినది.	 త్ను	 జరపబోయే	 బృహస్పతి	
యాగానికి	దక్షుడు	అందరిని	ఆహా్వనిసాతూడు	కాన్,
పరమేశ్వరుడంటే	 ఉననే	 అయిషటితతో,	 అహంకారం	
నిండి,	తన	కూతురు	దాక్షాయణిని,	అలులాడు	శివుడిని
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మాత్ం	 ఆహా్వనించడు.	 తన	 ఇషటింతో	 సంబంధం	
లేకుండా	దాక్షాయణి	శివుడిని	పెళాళీడటమే	అందుకు
కారణం.	పుటిటింటివారు	ప్రతేయాకంగా	 పలువ	 వలసిన	
అవసరం	 లేదనే	 ఉదేదుశయాంతో,	 పలుపు	 లేకుండానే	
దాక్షాయణి	యాగానికి	 వస్తూంది.	 అక్కడ	 దక్షుడు,	
ఇతరులు	 చేసిన	 శివనింద	 భరించలేక	 ఆమె	
యోగారగిజాకి	 ఆహుతవుతుంది.	 మహోగ్రరూపుడైన	
శివుడు,	 విషాదంతో	 దాక్షాయణి	 మృతదేహానినే	
భ్జ్న	 వేస్కొని,	 జగద్రక్షణ	 కూడా	 పక్కనబెటిటి,	
సంచరిసాతూడు.	 సృష్టి	 సి్థతి,	 లయాలలో	 ఏ	 ఒక్కటి	
ఆగిన్	అనరా్ధలు	ఏర్పడే	అవకాశం	ఉందనే	ఉదేదుశ్యానినే	
దృష్టిలో	పెటుటికొని,	విష్్వు,	శివుడిని	కారోయాను్మకుతూడు	
చేయడానికై,	 తన	 చక్రాయుధంతో	 దాక్షాయణి	
మృతదేహానినే	 ఖండాలుగా	 చేసాతూడు.	 ఒకో్కభాగమ	
ఒకో్కచోట	 పడత్యి.	 అవి	 పడిన	 ప్రతీచోట	
మహిమాని్వతమైన	 శకితూప్ఠాలుగా	 ఏర్పడాడుయి.	 అవి	
వరుసగా,

ఓం లంకాయం శంకరీదేవి,
కామాకీషీ కాంచికాపురీ,
ప్ద్యుమ్నే శృంఖలాదేవీ,
చామండే క్ంచపట్టణే,
అలంపురే జోగులాంబ,
శ్రీశలైే భ్రమరంబికా,
కొలాలి పురే మహాలకీషీమీ
మాహురేయు ఏకవీరికా,

ఉజ్జయినాయుం మహంకాళీ,
పీఠికాయం పురుహూతికా,

ఓఢ్యుయం గిరిజాదేవి,
మాణికాయు దక్షవాటికా,

హరిక్షీత్్ర కామరూపీ,
ప్యగే మాధవేశ్వరీ,

జా్వలాయం వైష్ణవీదేవి,
గయ మాంగలయు గౌరికా,
వారణాసయుం విశలాకీషీ,

కాశ్మీరేతు సరస్వతీ,

అషాటిదశ	ప్ఠాని,	యోగిన్మప	దురలాభం
సాయంకాలం	పఠేనినేతయాం,	సర్వశత్రు	విన్శనం
సర్వరోగహరం	దివయాం,	సర్వ	సంపత్కరం	శుభం

ఈ	 శ్లాకం	 అషాటిదశ	 శకితూప్ఠాల	 వరుసక్రమానినే	
స్చిస్తూంది.

ఆ	జగజజానని	మహిమలు	చెప్పతరమా...

కాళ్దాస్	మీద	తలిలాదయ	సకగానే	శ్యామల్	దండకం	
అందుకున్నేరు.	పామమరుడైన	కాళ్దాస్కు	ఈ
శకితూ	ఎల్	వచిచింది.!?	తలిలా	కృపవలన	కాదా...
మరొక	 దృషాటింతం,	 కంచిలో	 ఒక	 మూగవాడు	
కూరుచిని	ఉండేవాడట.	ఆయన	పేరు	కూడా	ఎవరికీ
తెలియదట.	 ఆయనపై	 అమ్మ	 కరుణా	 దృకు్కలు	
సకగానే	అల్ంటి	మూగవాడి	న్ట	ఒక్కసారిగా
ఐదువందల	శ్లాకాలు	ఉద్భవించాయట.	అదే	మూక	
పంచశతి.	ఇపు్పడు	కూడా	ఈ	శ్లాకాలు	మనం
గమనించవచ్చి.	ఇంతకన్నే	అమ్మ	నిదరశినం	ఏమని	
చెపా్పలి.
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	 మహేశ్వరునిలో	 అర్థభాగమైన	 జగన్్మత,	
భూమిపైన	ఉననే	భకుతూల	కోరికలు	తీరేచి	కొంగుబంగారమై
విలసిలులాతుంది.	 ఆశ్వయుజ	 మాసంలో	 జరిగే	
నవరాత్రులలో	 ఆ	 తలిలాని	 ఒకో్కరోజు	 ఒకో్క	
అవత్రంలో
తొమి్మది	 రోజుల	 పాటు	 నిలిప	 పూజించటం	
ఆనవాయితీ.

జయజయ	శ్రీ	మాత్రే	నముః..!

--*--

 కథలు, కర్టూ న్్ల , 
కవితలతో పాటు, అందర్ని 
నవి్వంచే కర్టూ న్స్, 
జోక్స్, ఇతర రచనలన్ 
ఆహ్్వనిస్త ంది మాధుర్.

 మాధుర్ మాసపత్రే కకు 
రచనలు పంపవలసిన 
మెయిల్ ఐడి 

snehasahithi2022@
gmail.com
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శ్రీ		కొసరాజు		మోహన		రావు		గారు	(Retd.Principal),	మాధురి	అంతరాజాల	మాస	
పత్రిక	సంయుకతూంగా		నిర్వహిస్తూననే		సంక్రాంతి			కథల	పోటీ		

 (శ్రీ		కొసరాజు			మోహన		రావు		గారు		A.V.V.	Jr.	కాలేజ్		వరంగల్	లో		ప్రిని్సపాల్	
గా	 	 ఉదోయాగ	 	బాధయాతలు	 	 నిర్వహించారు.	 వెంట్ర	ప్రగడ	గ్రామం,	 	 కృషా్జిల్లాలో	 	 జని్మంచారు.	
ఎందరో		విదాయారు్థలను		ప్రయోజకులుగా		చేసిన		ఈయన,		తన	సాహిత్యాభిల్షతో	మాధురితో		
సంయుకతూంగా	 	ఈ		కథల	 	పోటీని	 	నిర్వహిస్తూన్నేరు.	ఈయన		వయస్		83	సంవత్సరాలు.	
ఇప్పటికీ	ఈయన		ఎంతో		ఆరోగయాంగా		ఉంటూ		తన		పనులు,		ఇంటి		పనులు	ఉత్్సహాంగా	
హుషారుగా	చేస్కుంటూ	ఉండటం	విశేషం...	ప్రస్తూతం	వరంగల్	లో	నివాసం)	

	 ఈ	 పోటీలకు	 ఉత్్సహవంతులైన	 రచయిత(త్రు)లు	 ఏ	 ప్రాంతం	 వారైన్	
పాల్్గనవచ్చి.	ఈ	పోటీలో	న్యాయనిరే్తలు	ఉతతూమంగా		నిర్యించిన	కథలు	మాధురి		
అంతరాజాల	మాసపత్రికలో	వరుసగా	ప్రచ్రింపబడత్యి.	

ప్రధమ		బహుమతి:	2000

ది్వతీయ		బహమతి:	1500

తృతీయ		బహుమతి:1000

 సాధ్రణ		ప్రచ్రణకు		15	కథలు		ఎంపక		చేయబడత్యి.	ఒకొ్కక్క		కథకి		
100/-	చొపు్పన		1500/-	బహుమతులుగా		అందజేయబడత్యి.

 కథల పోటీ  
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నియమ	నిబంధనలు

 
1.	 	 	 	 	 	 	 	 	 కథ	పూరితూగా	తెలుగు	వాత్వరణంకు	
సంబంధించినదై	ఉండాలి.	కథలు	ఏ	విషయం	మీదైన్			
రాయొచ్చి...కాన్	 ఓ	మంచి	 కథ	 చదివామననే	 ఫీల్	
కలిగించే	కథలకు	ప్రాధ్నయాత	ఉంటుంది.

2.			 	 	 	 	 	ఒక	రచయిత	ఎనినే		కథలయిన్		వ్రాసి			
పంపంచొచ్చి.

3.								కథలను	యూనికోడ్	లో	టైపు	చేసి		చేసి	వర్డు	
ఫారా్మట్లా	 మెయిల్	కు	మాత్మే	 పంపాలి.	 PDF	
లు,	చేతిరాతలోలా	వదుదు.

4.								కథ	1500	పదాలకు	మించరాదు.

5.	 	 	 	 	 	 	 	 కథ	 పూరితూగా	 తమ	 స్వంతమే	 అని,	
ఎక్కడా	 ఆన్్లాన్	 మరియు	 ఆఫ్లాన్	 లలో	 మరే	 ఇతర	
మేగజైనలాలోనూ,	ఏ	బాలాగులోలానూ	ప్రచ్రింపబడలేదని	
హామీపత్ం	 తప్పనిసరిగా	 జత	 చేయాలి.	 హామీ	
పత్ంలేని	 కథలు	 పరిశీలనకు	 సీ్వకరించబడవు.	
రచయిత	 పేరు,	 చిరున్మా,	 మొబైల్	 నంబర్,	
మెయిల్	ఐడి	తప్పనిసరిగా	రాయాలి.	

6.								రచనల	విషయంలో..	ఎల్ంటి	వివాదాలకైన్	
రచయితే	 	పూరితూ	 బాధయాత	 వహించాలి్స	 ఉంటుంది.	
సంస్థ	గాని,	పత్రికగాని	ఎటువంటి	బాధయాత	వహించదు.

7.	 	 	 	 	 	 	 	 రచన	 విషయంలోఎల్ంటి	 ఉతతూర	
ప్రతుయాతతూరాలకూ	 	 త్వు	 లేదు.	 నిరా్వహకులదే	
తుది	 నిర్యం.	 తప్పనిసరి	 పరిసి్థతిలో	 	 పోటీని	
రదుదు	 చేయడానికి	గాన్,	పోటీ	 గడువు	పెంచడానికి	
గాన్	 	సంస్థ	నిరా్వహకులకు	 	 	సర్వహకు్కలు	కలిగి	
ఉంటాయి.

8.								కథలు	పంపడానికి	చివరి	తేద్		30.11.2022

9.								కథలు		పంపంచాలి్సన
	E	mail:		
snehasahithi2022@gmail.com
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	-	కంచరాన	భుజంగరావు	
																														

గురుకవులు
అక్షరాలను ప్్రమంచేవార్ ఏ కొందరో! 
పాటల లాలసతో పద్్యల యిర్సులపెై  
నవు్వల గాడీలాలు  నడిచేవార్ ఏ కొందరో? 
జీవికయిే్య కొనిను వాకా్యల అల్కిడి కోసం  
ఎంద్క�ైన్ అన్్వషించగలర్ వాళులు  
అంతరోలు కాల అదృశ్య న్డి పట్టు క్న్ ఆ కొందరే 
ఆఖరి క్షణ్ల వరకూ కవిత్సారథ్యం చేయగలర్ 

కాలం లోలోపల క్ళలుబొ డుసుతి న్ను 
పద్ల పసర్తో గాయాలను  
తుడుచుకోవడం ఎలాగో - 
ఎదుర్ద�బ్బల్ త్నను ప్రత్సారీ 
రకతిస్ార వం కాక్ండ్ నరాలను బగించి 
పాద్లను పిడికిళు్ళగా మార్చుకోవడం  
ఎలాగో న్రిపుసాతి ర్ 

వారే, 
పుసతికాల ముఖపొ దలోలు  మల�లు ల్ పూస్లా 
దయగల చూపులతో పాదుల్ పెటటుగలర్ 
ఎదురయిే్య ప్రత్ పలకరింపులోనూ 
సాహితీ మతు్ర ణిణి  చూడగలర్ 
దరహాస కరచ్లనంతో  
కొతతిగాల్ వీచే క్రరా వీధులోలు  సెైతం  
స్నుహ పరిమళమ�ై త్ర్గాడగలర్ 

ఆగంతక్లంటూ ఎవ్వరూ ఉండర్ వీరికి! 
త్ర్మార్గా కద్ల్పో యిే  
గడియారపు ముళ్ళను గాడిలో పెటిటు  
సాహితీ నిరా్మత చేత్కి 
కొతతి  బ�త్తి నిను అంద్ంచగలర్ 
మృతు్యవు నడిచే న్ల పర్యంతం 

సాహిత్య సంజీవని ఆక్ల్ను పంచివ్వగలర్ 
జీవ పరిమళ్ల పూదోటల్ను పెంచగలర్ 

వ�ల్తుర్ గూడును బుడగలా ఎగరేస ్
ఒకేఒకకు కల ఏదో  
ద్నిను గుండ� గుపిపుట పటిటు  
సమయానిను శరాదధిగా ఖర్చు చేయగలర్ 
బాధ్యతను ఏకముఖంగా నిర్వచించుకోగలర్ 
కోపంతో మండిపో యిే మనసు మటిటుని 
సహనం చినుక్లతో చలలు బరచగలర్ 
మ�డమీద కాలేసి ఒత్తిడి తొకేకుసుతి న్ను 
పకకుక్ ఒత్తిగిల్ పడుకోగలర్ 

వారీ న్ల మీద త్ర్గాడేర్ అనడ్నికి 
ఆఖర్ ఆనవాల్గా 
చివరి చరణమొకటి రాసుతి ననుపుడు కూడ్ 
ముందుమాటగానో విమర్శగానో ప్రశంసగానో 
సజీవ కవిత్ కణమయి జవజవ నవ్వగలర్ 
అంత్మ శా్వసను అక్షరాలపెై గీసి 
అగి్గపులలు లా వ�ల్గించగలర్! 

(పెదదిగుండ� కవిగుర్వులందరి సూఫూరితికి వినమ్ంగా 
నమసకురిసూతి ..) 



ఫ్యూచర్ప్లా న్స్

రాజబాబు	 రామకృష్	 బీచ్	లోకి	
ఎంటరవుతూవుండగా	ఎదురొచాచిడు	జోగారావు.

“ఏంట్రా	 రాజబాబూ!	 చీకటి	 పడుతూండగా	
వచాచివు?	ఇప్పటి	దాకా	ఎక్కడున్నేవు?”	అన్నేడు.

“స్గంధ	ఈ	టైంలోనే	వసాతూనననేది.”

“హోటలోలా	డిననేర్	కి	పాలాన్		చేశ్రా?”

“కాదు.	 మందు	 ఫూయాచర్		 షాలాన్్స		 డిస్కస్		
చేదాదుమనుకుంటున్నే.”

“అదేంట్రోయ్	?	 ఫైనల్		 ఇయర్		 ఎగాజామ్్స		 పూరితూ	
కాలేదు.	అపు్పడే	పెళాళీ?”

“పెళేళీమరి.	 బ్.టెక్		 అవగానే	 జ్బొస్తూందేంట్రా?	
కంపూయాటర్		 కోరు్సలు	 చేయాలి.	హైదరాబాద్	లో	
ఏదైన్	కోచింగ్		సెంటరోలా
చేరాలి.	అమీర్	పేట	టూ	అమెరికా	అని	వినలేదూ?”

“విన్నేలే...!”

“బ్టెక్		 కాగానే	 హైదరాబాద్		 వెళ్ళీ	 ఇదదురం	
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కంపూయాటర్		కోరు్సలు	చేసాతూం.	అక్కడ	ఏదొక	సాఫ్టి	వేర్		
కంపెన్లో	జ్బ్్స		వసాతూయి.”
“ఓర్నే	 వెర్గుడుడురా	 న్	ఫూయాచర్		 పాలాన్్స	...”	 అన్నేడు	
జోగారావు.

“*	అరేయ్		జోగ్!	మరి	న్	ఫూయాచర్		షాలానేంట్రా?”

“అమెరికా	వెళ్ళీ	ఎమె్మస్		చేసాతూను.”

“ఆం	వేస్టి	రా!	అమెరికా	వోడు	హెచ్	వన్	బ్	వీసాలివ్వం	
అని	ఫోజులు	కొడుతున్నేడు.	మనకి	పదో,	పదిహేన్	
లక్షలు	ఖరుచి.
తరా్వతయిన్	చేస్ది	ఇదే	పని.	అదేదో	హైదరాబాద్	లో	
హేప్గా	చేస్కోవచ్చి.”

“ఐతే	అమెరికా	వెళేళీ	పాలాన్		లేదంటావ్	?”

“అమెరికా	అంటే	ఎలర్జాన్కు.	తెలోలాడు	నలోలాడు	అని	
గొడవలంట.	సడన్	గా	జేబులో	నుంచి	గన్		తీసి	ష్ట్		
చేసి	చంపుత్రంట.
ఎందుకొచిచిన	ఏడుపు?”

“నినునే	కంపెన్	వోడు	అమెరికా	పంపతే	ఏం	చేసాతూవ్	?”

- వాణి శీరే
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“రిజైన్		 చేసి	 పారేసాతూరా!	 ఇక్కడ	 కంపెన్లు	 లేవా?	
సాఫ్టి	వేర్		 జ్బ్్స	కి	 కొదవా?”	 సీరియస్	గా	 చెపా్పడు	
రాంబాబు.

“అదిసరేరా!	 ఇంకా	ఫైనల్		 ఎగాజామ్్స		 ఫినిష్		కాలేదు.	
అపు్పడే	ఫూయాచర్		పాలాన్్స		ఏంట్రా?	పుటిటిన	దగ్గరునేంచి	
చదువుతోనే	సరిపోయింది.
కొన్నేళ్ళీ	 రస్టి		 తీస్కోవచ్చిగా?	 మెదడుకి	 రస్టి		
కావొదూదు?”	అన్నేడు	జోగారావు.

“మెదడుకి	రస్టింట్రా	న్	మొఖం?	అది	రస్టి		తీస్కుంటే	
మనం	చచూచిరుకుంటాం.	బ్రెయిన్		ఎపు్పడూ	వర్్క		
చేస్తూనే	ఉంటుంది.
బ్రెయినినే	మించిన	స్పర్		కంపూయాటర్		లేదంటారు.”

“జహో?”

“బెన్రా	!	అసలు	టైం	వేస్టి		చేయకుండా,	ఇప్పటునేంచే	
ఫూయాచర్		 షాలాన్్స		 వేస్కోవాలి.	 ఎంతకాలంరా	 ఈ	
మిడిల్		కాలాస్		బతుకు?
మధయా	తరగతి	జ్వితం	అంటేనే,	కోరికలు	చంపుకుంటూ	
చిననే	చిననే	సరదాలు	కూడా	తీరుచికోలేని	సరుదుబాటు	
చేస్కునేది	అని	ఆరుద్రన్,
ఆశ్రేయన్	రాశ్రు	కూడా.”

“ఓహో...”

“సాఫ్టి	వేర్		జ్బ్		సంపాదిస్తూ	అంత్	మారిపోతుంది.	
మిడిల్		 కాలాస్		 లైఫ్	కి	 గుడ్	బై.	 స్గంధ	 నేను	 జ్బ్్స		
చేసాతూం.	డబుల్		ఇన్మమ్	,
గేటెడ్		కమూయానిటీలో	విల్లా	కొనుకు్కని	దరాజాగా	కారు	
కొనుకు్కని	సిటీ	లైఫ్		లీడ్		చేసాతూం.”

జోగారావు	 న్రు	 తెరుచ్కుని	 వింటున్నేడు	
రాజబాబు	ఫూయాచర్		షాలాన్్స	.

“నేను	చాల్	ఫాస్టి		 తెలుసా?	బ్టెక్		 ఫస్టి		 ఇయర్	లో	
చేరుతూనే	 ఫూయాచర్		 షాలాన్్స		 సాటిర్టి		 చేశ్.	 స్గంధి	
ఇంటలిజెంట్		గర్లా		అని	గ్రాస్్స	
చేశ్.	మన	కేస్టి.	ఇంటర్		కేస్టి		గొడవలుండవు	మేరేజ్		
అపు్పడు.	దానినే	లైన్	లో	పెటాటి	(ఫ్ండ్	ష్ప్		అని	సాటిర్టి		
చేశ్.	తరా్వత	లవ్	లోకి	దించేశ్.
రిజల్టిస్		రాగానే	పెళ్ళీ.”

	“అపు్పడే	పెళేళీంట్రా	బాబూ?	జ్బ్		రావొదూదు?”

“న్కు	తెలీదురా	ప్త	బుర్ర	వెధవా!	జ్బ్		వచేచివరకు	
వెయిట్		చేస్తూ,	ఆ	తరా్వత	పెళ్ళీ	మార్కట్లా	అమాంతం	
డిమాండ్		పెరిగిపోదిదు.
కటనేం	 ఎకు్కవొస్తూందని	 ఏ	 అప్పలమ్మన్	 మెడకి	
తగిలించేసాతూరు.	తరా్వత	ఆ	డబుబాలు	ఎటు	పోత్యో	
తెలీదు.	బంగారు	బాతుల్	న్లన్ల్
సంపాదించేదానినే	కాదని	కటనేం	తెచేచిదానినే	చేస్కుంటే	
చసాతూం.	ఇంట్లావాళళీకా	ఛాన్్స		ఇవ్వనేకూడదురా.”

జోగారావు	రాజబాబు	ఫూయాచర్		పాలాన్్స		వింటూ	బోలెడు	
ఆశచిరయాపడిపోతూ	వుండగా	స్గంధ	వచేచిసింది.

జోగారావుని	చూస్తూ	“హాయ్	...”	అననేది.

జోగారావు	 “హాయ్	...”	 అంటూ	 అక్కడునేంచి	
జ్రుకున్నేడు.	 లేకపోతే	 స్గంధ	 కూడా	 మరినినే	
ఫూయాచర్		పాలాన్్స	తో	బోర్	కొడుతుందో,
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ఏమో	అని	భయపడిపోయాడు.

“హాయ్		 రాజ్!”	 అననేది	 రాజబాబు	 సమీపంలోకి	
వచిచి.

స్గంధ	 సింహాచలం	 సంపెంగల	 పరిమళానినే	
మోస్కుంటూ	 వచిచింది.	 రాజబాబు	 మఖం	
మలెలాపువు్వల్	విచ్చికుని	కళకళల్డింది.

“హాయ్	...	స్గంధ్...”	అన్నేడు.

స్గంధ	 అతని	 పక్కనే	 ఇస్కలో	 కూరుచింది.	
రాజబాబు	తను	స్కరించిన	 కంపూయాటర్		కోరు్సలు,	
వాటి	ఫీజులు,	అమీర్	పేటలో
హాసటిల్		వసతులు	గురించి	చెబుతూ	వున్నేడు.

స్గంధకు	 విస్గా్గ	 ఉంది.	 బుర్రకి	 ఎక్కడం	 లేదు.	
అదంత్	బ్.టెక్		పూరతూయిన	తరా్వత	కదా?	ఎగాజామ్్స		
అవలేదు.	పాయాసవాయాలి.
మళ్ళీ	ఇంటర్నే	ష్ప్		చేయాలి.	చాల్	తతంగం	వుంది.	
చలలాటి	 సాయంకాలం	 సమద్రపు	 గాలి	 ప్లుచితూ	
కాలక్షేపం	చేసి,	ఏదైన్	రసాటిరంట్	లో
కడుపునిండా	తిన్లని	వుంది.	హాసటిల్		మెస్	లో	చప్పటి	
ఫుడ్		 తిని	 న్రు	 రుచ్ల	 కోసం	 ఆరాటపడుతూ	
వుంది.

“సరే	రాజ్!	ఇంకా	చాల్	టైమ్		వుంది	కదా?	ఇప్పటి	
నుంచే	ఆ	కంపూయాటర్		కోరు్సలు	ఆ	గొడవ	ఎందుకు?”	
అననేది
రాజబాబును	డైవర్టి		చేయడానికి.

“అమ్మమా్మ!	 అల్	 తీసిపారేయకు.	 ఇప్పటి	 నుంచే	
ఫూయాచర్		 షాలాన్్స		 వేస్కోవాలి.	 జ్వితం	 అంటే	 ఒక	

యుద్ధం	ల్ంటిది.	అందులో
గెలవాలంటే	వూయాహంతో	మందుకు	సాగాలి	అన్నేడు	
జ్రిజా	బెరానేడ్	షా.”

“ఆయన్వరు?”

“ఏమో	న్కూ	తెలీదు.”

“*	సరే!	ఇపు్పడు	ఏమంటావు?”

“అనేదేమంది	స్గంధ్!	ఇంతకాలం	మనం	మిడిల్		
కాలాస్		 లైఫ్		 లీడ్		 చేశ్మ.	 మనం	హైకా్సస్		 లైఫ్	లోకి	
అడుగుపెటాటిలి.
హైదరాబాద్	లో	 మంచి	 సాఫ్టి	వేర్		 కంపెన్లో	
జ్బ్్స	లో	చేరాలి.	 ఏ	 గెటెట్		 కమూయానిటీలోన్	విల్లా	
కొనుకో్కవాలి	మనం.	కారులో	ఆఫీస్కెళ్ళీ
రావాలి.	దరాజాగా	వుండాలి	జ్వితమంత్.”

స్గంధ	పకపక	నవి్వంది.

రాజబాబు	మఖం	మాడుచికున్నేడు.	 హరటియాయాడు	
కూడా.	 తను	 ఫూయాచర్		 పాలాన్్స		 చెబుతుంటే	
నవు్వతుందేమిటి?	తనవన్నే	గొంతెమ్మ
కోర్మల్?

“ఎందుకు	 న్కు	 అంత	 నవొ్వచిచింది?”	 సీరియస్	గా	
అడిగాడు.

“నవ్వకపోతే	 ఏడవమంటావా?	 జ్బ్	లో	 చేరావే	
అనుకో,	 సాటిరిటింగ్	లో	 ఎంత	 శ్లర్	 వస్తూంది?	
ఇరవైవేలో,	పాతికవేలో	ఇసాతూరు.
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హైదరాబాద్	లో	 సింగిల్		 బెడ్	రూమ్		 ఫాలాట్		 అద్దుకు	
తీస్కున్నే	పదివేలకు	తకు్కవరాదు.	మిగిలిన	పది,	
పదిహేను	వేలతో	అతికషటిం	మీద
సంసారం	 నడుస్తూంది.	సంత	 ఇలులా	 కొన్లంటే	 ఏ	
పదేళళీ	 తరా్వతో	 ప్రమోషనులా	 వచిచి	 టీమ్		 లీడరైతే	
బాయాంకులోన్	తో	కొనగలుగుత్వు.
మళ్ళీ	లోన్		తీస్కుని	కారు	కొంటే,	ఇన్	సాటిల్	మెంటులా	
చెలిలాంచడం	కషటిం.”	చెప్పంది	స్గంధ.

“మనకి	 రండు	 జ్త్ల్సాతూయి.	 డబుల్		 ఇన్మమ్		
కదా?	ఒకరి	శ్లర్	ఖరుచిలు	అనుకుందాం.	ఇంకొకరి	
జ్తంతో	హౌస్	లోన్	లో
తీస్కోవచ్చి.	న్	ప్రాబలామ్	”	కాని్ఫడెంట్	గా	చెపా్పడు	
రాజబాబు.

“హలో	 రాజ్!	 మనది	 డబుల్		 ఇన్మమ్		 అనేమాట	
నిజమే	కాని.	న్	శ్లర్	మీద	ఆశపెటుటికోకు.	మఖం	
చిటిలాంచి	చెప్పంది
స్గంధ.

“ఎందుకు	అల్?”

“ఎందుకంటే,	 న్	 చదువు	 కోసం	 మా	 న్ననే	
అపు్పలు	చేశ్డు.	ఇంటర్	లో	కారొచిపొరేట్		కాలేజ్లో	
చదివించాడు.	బ్.టెక్	లో	సీటుకి
డొనేషన్		 కటాటిడు.	 మాది	 లోయర్		 మిడిల్		 కాలాస్		
బాబూ!	నేను	బ్.టెక్		గటెటిక్కడమే	గొప్ప.	అందుకని	
న్	శ్లర్	మాత్ం	న్ల	న్ల్మా
న్ననేకు	 పంపుత్ను.	 న్	 శ్లర్	 న్కు	 ఇసాతూనని	
ఆశపడకు.”	కుండబదదులు	కొటిటింది	స్గంధ.

రాజబాబు	 కలలు	 సౌధం	 కూలిపోయింది.	 తను	
ఎంత	పాలాన్డు	గా	స్గంధితో	 స్నేహం	 చేసి,	 ప్రేమలోకి	

దించి	పెళ్ళీకి	ఒప్పంచాడు.
న్లుగేళళీ	శ్రమ	ఎన్నేనినే	సాయంకాల్లు	సమద్రపు	
ఒడుడున	ష్కారులా	చేసి,	ఖర్దైన	రసాటిరంటలాలో	డిననేరులా	
చేయడానికి	ఎంత	డబుబా
ఖరుచిపెటాటిడు?	అదంత్	గాలికి	కొటుటికుపోయింది.	
అమా్మయిలు	ఇటాలా	గూడా	వుంటారా?	పెళళీయాయాక	
మొగుడు,	తన	సంసారమే
మఖయాం	కదా?	న్ల	న్ల్	జ్తం	పుటిటింటికి	పంపాలనే	
దురా్మర్గపు	ఆలోచన	ఏంటి?

రాజబాబుకి	సడన్	గా	బ్.ప.	రయిజైపోయింది.	కోపం	
కటటిలు	తెంచ్కుంది.

“యు	ఆర్		ఎ	ఫూల్	...!	నినునే	లవ్		చేసి	మోసపోయాను.	
న్దే	బుది్ధ	తకు్కవ.	నమ్మరాదురా	ఆడదానిని	అని	
పాట	కూడా	వుంది.
న్కే	అర్ధం	కాలేదు.	స్త్రీ	బుది్ధ	ప్రళాయాంతకం	ఎవరూ	
తెలుస్కోలేరు.	 ఆకాశం	 అంత	 ఎతుతూ,	 సమద్రం	
అంత	లోతు	అని	జయకాంతన్	
రాశ్డు	కూడా...!”	వుక్రోషంతో	అన్నేడు	రాజబాబు.

రాజబాబు	పెదదు	గొంతుతో	తననే	కాకుండా	మొతతూం	
ప్రీ	 జ్తినే	 అవమానిస్తూ	 మాటాలాడటంతో	 స్గంధ	
హరటియింది.

“న్రూ్మస్కోరా!	 ఆడవాళళీ	 గురించి	 పచిచి	 పచిచి	
మాటలు	మాటాలాడితే	 న్	 న్లుక	 చీరేసాతూను.	 నువు్వ	
పుటిటింది	ఆడదానికి,	న్	అక్క
చెలెలాలు	ఆడవాళ్ళీ	కాదా!	నువి్వంత	సెలి్ఫష్		ఫలోవి	
అనుకోలేదురా!	 న్	 జ్తం	 కూడా	 న్కివా్వల్?	 ...	
ఛీ...”	అంటూ	ఈసడించింది
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స్గంధ.

తనను	అరేయ్	...	ఓరేయ్		అంటూ	కామెంటులా	చేస్తూననే	
స్గంధి	మీద	మండిపోతుంది	రాజబాబుకి.

“నువే్వంటే	 బోడి	 యిచేచిది?	 అందరూ	 ఇసాతూరు	
మొగుడికి,	పెళళీయాయాక	కూడా	న్	జ్తం	మాన్ననేకి	
పంపుత్ను	అనే	తెలివి
తకు్కవ	దానివి	మాత్ం	నువే్వ.	పెళాళీయాయాక	డబుల్		
ఇన్మమ్		 అని	 కదా	 నినునే	 లవ్		 చేసింది.	 లేకపోతే	
నువే్వమైన్	పెదదు	అందగతెతూవా?
శ్రీదేవివా?	హేమమాలినివా..?	ఏమనుకుంటున్నేవు?”

పెదదు	పెదదు	కేకలు	పెటాటిడు	రాజబాబు.

“నువు్వ	 మాత్ం	 పెదదు	 హీరోవా?	 మన్మథుడిని	
అనుకుంటున్నేవా?	 శ్భన్	బాబూవా?	
మహేష్	బాబువా?	ఫోజు	కొడుతున్నేవ్	.
ఒక	 గంట	 ఎండలో	 తిరిగితే	 న్గ్రోల్గుంటావు	
నువు్వ...”	కోపంతో	వణికిపోతూ	అననేది	స్గంధ.

“ననునే	 న్గ్రో	 అంటావా?	 పళ్ళీరాలగొడత్ను...”	
అంటూ	ఇస్కలో	అప్పటి	వరకూ	కూరుచిననేవాడల్లా	
విస్రుగా	లేచి	నిలబడాడుడు.

“పళ్ళీ	 రాలగొడత్వా?	 దమ్మందా	 న్కు?	
ఏద్	 రాలగొటిటి	 చూడు.	 నినినేక్కడే	 గొయియాతీసి	
పాతిపెడత్నురా!	బదా్మష్	...	కొడకా...!”
చిననేప్పటి	మరిచిపోయిన	బూతులన్నే	గురుతూ	తెచ్చికుని	
తిటటిడం	మొదలుపెటిటింది	స్గంధ.

“ఏంటే	తెగ	రచిచిపోతున్నేవ్	..?..”	అంటూ	ఆగ్రహంతో	
వూగిపోతూ	 స్గంధ	 చెంప	 చెళ్ళీమనిపంచాడు	

రాజబాబు.

“ననేనే	కొడత్వా?	న్మీదే	చెయియావేసాతూవా!	చంపేసాతూను	
నినునే...	 ”	అంటూ	స్గంధ	రాజబాబు	షర్టి		కాలర్		
పటుటికుని	గుంజుతూ
కిందపడెయాయాలని	టై	చేస్తూ	వుంది	స్గంధ.

బాయ్		ఫ్ండ్	,	గరలాఫ్ండ్్స	ల్	అప్పటి	వరకూ	కూరుచిని	
కబురాలాడుకుంటుననే	 జంట	 ఒక్కసారిగా	 లేచి	
తనునేకోవడం	చూసిన
వాళ్ళీ	కొందరు	ఉచిత	విన్దం	చూడాడునికి	ఆత్రుత	
పడుతూ	పరిగెతుతూకొచాచిరు.

“ఏం	జరిగింది?	ఎందుకు	కొటుటికుంటున్నేరు?”	అని	
ఎంక్వయిర్లు	మొదలుపెటాటిరు.

ఆ	 వచిచిన	 వాళళీలోలా	 రాజబాబు	 దురదృషటిం	 కొద్దు	
స్గంధ	 వూరివాడు,	 దూరపు	 బంధువు	 గూడా	
అయిన	అపా్పరావు	కూడా
వున్నేడు.	 అపా్పరావుని	 చూడగానే	 స్గంధకు	
అంతులేని	దుుఃఖం	మంచ్కొచిచింది.

“అన్నే!	అపా్పరావూ...!	వీడు	చూడన్నే	ననునే	చెంప	
పగలగొటాటిడు.”	అని	ఏడవడం	మొదలుపెటిటింది.

అపా్పరావుకి	 హీరోయిజం	 ప్రదరిశించే	 ఛాన్్స		
రావడంతో	రచిచిపోయాడు.

“ఎవడ్రానువు్వ?	 మా	 స్గంధను	 కొడత్వా?..”	
అంటూ	రాజబాబు	షర్టి		కాలర్		పటుటికున్నేడు.
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“అరేయ్	!	అప్పగా!	అసలేం	జరిగిందో	తెలుస్కోవేరా	
!	 వాడు	 అమా్మయి	చెంప	మీద	కొటాటిడంటే,	 ఏదో	
సీరియస్		 మేటరై	 వుంటాది.	 నువు్వ	 అనవసరంగా	
వాడిని	చితక	బాదితే	గొడవైపోత్ది.	ఆనక	పోలీస్		
కేసవుత్ది...”	అని	అపా్పరావు	ఫ్ండొకడు	అనేసరికి
బెదిరిపోయాడు.

పోలీస్		 మాటినేసరికి	 తగా్గడు	 అపా్పరావు.	 పబ్లాగా్గ	
ఎవడనేయిన్	 కొడితే	 పోలీస్		 కేసవక	 ఏమవుత్ది?	
అనుకున్నేడు.

“ఏవైంది	స్గంధ్?	వాడెవడు?	అసలెందుకు	నినునే	
చెంపకాయ	కొటాటిడు?”	అని	అడిగాడు	అపా్పరావు.

“అన్నే!	 వీడు	 నేను	 ఫోర్		 ఇయర్్స		 నుంచి	 లవ్		
చేస్కుంటున్నేం.	 బ్టెక్		 అయాయాక	 మేరేజ్		
చేస్కుందామని	డిసైడ్		అయాయాం.
హైదరాబాద్		 వెళ్ళీ	 సాఫ్టి	వేర్		 కంపెన్లో	 జ్బ్		
చేయాలనుకున్నేం.	 పెళళీయాయాక	 వీడు	 గేటెడ్		
కమూయానిటీలో	విల్లా	కొందాం,	కారులో
తిరుగుదాం	అని	కోతలు	కోస్తూంటే	నేను	అడుడుపడాడును.	
బ్గినింగ్	లో	వచేచి	శ్లర్	ఇరవై,	పాతిక	వేలు,	దాంతో	
సంసారమే	నడవదు
అన్నేను.	మనది	డబుల్		ఇన్మమ్		కదా!	ఒక	శ్లర్తో	
సంసారం	నడుసతూది	ఇంకో	శ్లర్	మిగులుదిదు	అన్నేడు.	
అపు్పడు	నేను	న్	శ్లర్
న్ననేకి	 పంపుత్ను.	 అపు్పలు	చేసి	 చదివిస్తూన్నేడు	
అన్నేను.	 అంతే	 అన్నే!	 వీడు	 పేచీ	 పెటుటికుని	
కొటాటిడు.”	అని	స్గంధ	గటిటిగా
ఏడవసాగింది.

“ఏంట్రా	న్లంత్	కషటిపడి	సంపాదిస్తూ	ఆ	జ్తం	తెచిచి	
న్కివా్వల్?	పెళాళీం	సంపాదన	తినడానికి	సిగు్గలేదురా	

న్కు?”	అంటూ
అపా్పరావు	బాయాచ్		రాజబాబుని	చితక	బాదారు.

“చావు	 తప్ప	 కనునే	 ల్టటిపోయినటుటిగా	 రాజబాబు	
వాళళీ	విడిపంచ్కుని	పారిపోయాడు.

--*--

మాధురి 
మాసపతి్రకను...

 పా్రరంభంచుటకు 
సహకరించిన, పో్రత్సహంచిన, 
అభనందనలు తెలియజేసిన 

వారందరికీ 

మా హృదయపూర్వక 
కృతజ్ఞతలు



అందమైన	 అమా్మయిలను	 చూసినపు్పడల్లా	
వారికి	 మనస్లో	 చోటిచేచిచేయడం		
చాల్మంది	 అబాబాయిలు	 చేస్	 పని.	 	 అయిన్	
అల్	 ఎపు్పడూ	 చేయలేదు	 స్బాబారావు.	 
ఇవ్వక	 ఇవ్వక	 	 చాల్	 రోజులకి	 ఒక	 అందమైన	
అమా్మయికి	ఆయన		హృదయంలో	చోటు	ఇచేచిశ్డు. 
ఆ	విషయానేనే	 	ఒకసారి	ఆమెతో	ప్రసాతూవించి	 	 “న్	
హృదయంలో	 న్కు	మాత్మే	 	 చోటిసాతూను”	 	 అని	 
అంటుండేవాడు.	 “అల్గా”అననేటుటి	 నవే్వదిఆమె. 
తరచ్	 	 స్బాబారావు	 అదే	 	 విషయానినే	 ఆమెతో		
చెపే్ప	 వాడు	 ఆమె	 ‘ఊ’	 	 కొడుతూనే	 	 	 ఉండేది.	 
అల్	ప్రేమ	మదిరి		పెళ్లా	వరకూ		వచేచిసింది.

		 మొదటి	 రాత్రి.....	 “	 నేను	 అననేటుటిగా	
న్	 హృదయంలో	 న్కు	 చోటిచాచిన్	 ?	 మరి	 న్	
హృదయంలో	 న్కు	 చిననే	 చోటు	 ఇవ్వవూ!	 “	
మరిపెంగా	 అడిగాడు	 స్బాబారావు.	 “	 ఎందుకు	
ఇవ్వనండీ...		మీల్ంటి		ఇరుకు		హృదయం	కాదు	న్ది.	 
మీరు	 ననునే	 ప్రేమించిన	 కాణి్ంచీ		 
మీ	 	 ఒక్కడికే	 హృదయంలో	 చోటిసాతూవా		
అని	 	 అడుగు	 తుండేవారు.	 నేను	 మీ	 అంత 
పసిన్రిని	 	 కాదు.	 ఇప్పటికి	 	 న్	 హృదయం	 లో	
పదిమంది	వరకూ	బాయ్	ప్రెండ్్స	కి	చోటు	ఇచేచిసాను			
పెళ్లా	 వరకూ	 	 తీస్కొచిచిన	 మీకు	 ఆ	 మాత్ం	

61
అక్టో బర్ -  2022

చోటు	ఇవ్వన్?”		 	అందామె		ఎంతో	సింపుల్	గా. 
పాపం	స్బాబారావు	ఆమె	విశ్లహృదయానికి	బుర్ర	
తిరిగి	 పక్కనే	 ఉననే	 	పాలను	ఆమెకు	ఉంచకుండా	
గటగటా	త్గేశ్డు.

*****

	 పై	కథ	చూసారుగా..	ఇది	శ్రీచరణ్	మిత్		గారి	
పోస్టి	కార్డు		కథ.		ఇక్కడ	విషయం	ఏమిటంటే...	తొలి	
రేయి...	తొలిపలుకులు		కాసాతూ	అమాయకంగానూ...	
కాసాతూ	 నవు్వవచేచి	 	జ్ఞాపకంగా	కూడా	 	వుంటాయి.		
అల్ంటి	 విషయాలు	 మాధురి	 	 పాఠకులతో		
పంచ్కోండి...	ఉతతూమమైన..	నవు్వ	వచేచి		జ్ఞాపకానినే		
ప్రచ్రించి..రాసిన	వారికి		100	/-రూ		బహుమతి	
ని		ఫోన్	పే		చేస్తూంది		మాధురి.

******

 తొలి	రేయి	న్డు		పెళ్లాకూతురుగా	అడుగు	
పెటిటిన	 	 న్తో	 మా	 	 అయిన	 ఇల్	 అన్నేరు. 
“ఈ	 శ్ర్	 మీ	 ఫ్ండ్	 స్జ్త	 కు	 	 బాగుంటుంది		
కదా!”	అని.	

J.రామ	లక్ష్మి	 
											విశ్ఖ	పటనేం.18
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 మా	ఆవిడ	న్తో	మాటాలాడిన	మొదటి	మాట...	 
“	పెళ్లా	ఫొట్లకి		మీది	సగం..	మాది	సగం	అన్నేరు..	
మీ	వైపు	వారే	ఎకు్కవ	వచేచిసారేమిటి?	ఇదేమయిన్	
బాగుందా?	“	
	 T.	శ్రీనివాస	రావు,		

చినమష్డివాడ.

 గది	లోనికి	అడుగుపెటటిగానే	న్	భారయా	న్తో	
ఇల్	అంది.	“	ఏమండి...		మీరు	గోడ	వైపు	పడుకోండి.	
మిమ్మలినే	 అటువైపే	 పడుకోబెటటిమని	 మామయయా	
గారు	చెపా్పరు.	మీకు	నిదదుట్లా	మంచం	మీద	నుండి	
పడిపోయే	అలవాటు	ఉందటకదా...

K.	అవిన్ష్	.
విశ్ఖపటనేం.

 “మీ	ఇంట్లా	మీరు	వంకాయ			పులుస్	బాగా	
పెడత్రని	మీ	అమ్మ...	మా	అమ్మతో		చెప్పందట.	మా	
అమ్మకి	వంకాయ	పులుస్	చాల్	ఇషటిం.	రేపు	మీరు	
మా	అమ్మ	కోసం	వంకాయ		పులుస్	పెడత్రా?”

	జన్ర్ధన	రావు..	
కంచరపాలెం

 పెళ్లా	 కూతురిగా	 	 వచిచిన	 మా	 ఆవిడ	 ను	
మంచం	మీద	కూరోచిమన్నేను...	ఆవిడ...	“	ఆమో్మ	
చీర		సెటిప్్స		చెదిరిపోత్యండీ”	అంది..	ఇది	ఓ		పది	
సంవత్సరాల	క్రితం	సంగతి...	

	బ్.	గోపాల్,
	డాబా	గారడున్్సష్

 	 న్ననే	 కటనేం	 	 డబుబాలు	కొనినే	 కొతతూ	 ఇంటికీ	
ఇన్్సటాల్	 మెంట్	 గా	 	 కడత్నన్నేరు	 	 క్రమం	
తప్పకుండా	కడత్డంటావా?	

D.	విజయ	కుమారి..	
నరేంద్ర	నగర్

--*--

 రచయిత ( త్రి  ) లు ఇందులో 
వెలబుచ్చిన అభిప్రి యాలు పూర్తి గా వార్ 
స్ంతమై నవి. 
 పత్రి క యజమాన్ం వాటికి ఎటిటో  
పర్స్థి తులోలో నూ బాధ్త వహంచదని 
మనవి.
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	-	వేలూరి	ప్రమీల	శర్మ	
విశాఖపటనిం.		

నవద్రగా  స్తు తి:
వాంఛిత్ర్ ప్రద్యనీ 

శ�ైలపుతీ్ర స్వరణిచంపాలoకృత్  

దురా్గ దేవీ నమోసుతి తే// 

మూలశకితి బ్రహ్మచ్రిణీ  
పంచముఖీ వ్దమాత్ 

 గాయతీ్ర నమోసుతి తే// 

చంద్రఘంటేత్ విశురా త్ 
ధనధ్న్య వృద్ధికరీ  

అననుపూరాణి  నమోసుతి తే// 

హసతిపద్్మభా్యం కూషా్మoడే 
సరా్వలంకృతే దేవీ  

కామాకీ నమోసుతి తే// 

పద్్మశిరాత కరద్వయా 
సకుందమాత్ ఉగరారూపిణీ 
లల్త్మాత్ నమోసుతి తే// 

కదంబ వనవాసినీ 

కాళరాతీ్రర్భయంకరీ వీణ్ధ్రిణీ  

సరస్వతీ నమోసుతి తే// 
శారూధి లవర వాహన్ 

కాత్్యయనీ మంగళ ప్రద్యనీ 

మహాలకీ్మ నమోసుతి తే//

దుర్గత్న్శినీ ఉగరా స్వరూపిణీ 

మహాగౌరీ మహాకాళీ 

శీరాదురా్గ దేవీ నమోసుతి తే// 

అపరాజత్ సిద్ధిధ్తీ్ర 

సింహవాహన్ మహిషాసురమరిధినీ 

రాజరాజేశ్వరి నమోసుతి తే//
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సూపర్బోయ్

 ఒకరోజు		అభి		విషయంలో	ఒక	అదు్భతం	
జరిగింది.	నమ్మలేని	నిజమది.	తను	గాలిలో	స్పర్	
మేన్	 ల్	 ఎగుర	 గలుగుతున్నేడు.	 అభికి	 చాల్	
ఆనందంగా,	 సంతోషంగా	 	 ఉంది.	 అనుకోకుండా	
తనకి	వచిచిన	స్పర్	శకితూని	చూసి	మరిసిపోతున్నేడు.

	 అభి	తనకి	వచిచిన	శకితూతో	చంద్రుడినే	మదాదుడాలి	
అనుకోలేదు.	 నక్షత్రాలని	 త్కాలి	 అనుకోలేదు.	
మబుబాలోలా	 విహరిదాదుం	 అనుకోలేదు.	 అభి	 చాల్	
చ్రుకైన	 బాలుడు.	 ఇంటెలిజెంట్	 బోయ్!	 అదృషటి	
వశ్తుతూ	తనకు	వచిచిన	అదు్భత	శకితూని	మంచి	పనులకు	
ఉపయోగించాలనుకున్నేడు.	 తన	 చినినే	 బుర్రలో		
ఎన్నే	ఆలోచనలు.	ఎన్నేన్నే	ఊహలు.

	 ఒకసారి	 అభి	 ఆకాశంలో	 ఎగురుతూ	 ఒక	
దృశయాం	 చూశ్డు.	 అది	 ఒక	 ప్రాంతంలో	 	 చిననే	
పలలాలినే	 విదేశ్లకు	 రవాణా	 చేస్తూన్నే	 ఒక	 గాయాంగ్	
కనిపంచింది.	అభి	వెంటనే	ఆ	విషయానినే	పోలీస్లకు	
తెలియజేసాడు.	ఆ	విధంగా	పలలాల	అక్రమ	రవాణాను	
అడుడుకున్నేడు.	అల్ంటి		చిననే	పలలాలినే	ఎతుతూకుపోయే	
పెదదు	 	 	మఠాను	పటిటించినందుకు	ప్రభ్త్వం	అభిని	
మెచ్చికుని		అవారుడు	అంద	జేసింది.	

	 అల్గే	 మరోసారి	 ఆరోగయాంగా	 ఉననే		
చిననేపలలాలని	 కిడేనేప్	 	 చేసి,	 	 వాళళీని	 అవిటివాళ్లాగా	

-నంద త్రే నాథ్

తయారు	 చేసి,	 	 అడుకు్కనేటటుటి	 చేస్	 గాయాంగ్	 ని	
కూడా	 పటుటికోవడంలో	 ప్రభ్త్వనికి	 సహాయం	
చేశ్డు.	ఇంకోసారి	వెటిటి	చాకిర్	చేయిస్తూననే		పలలాలినే	
పోలీస్ల	 దా్వరా	 విడిపంచి	స్్కల్	 కి	 వెళేళీటటుటి	
చేశ్డు.	ఈతకు	వెళ్లా	నదిలో	మనిపోతుననే	పలలాలినే,	
అగినే	 ప్రమాదంలో	 చికు్కకుననే	 పలలాలినే	 తన	 శకితూతో	
కాపాడి	రక్షించాడు	అభి.	

	 ఇనినే	సాహస	కారాయాలు	చేస్తూననే	అభి	కి	ఎన్నే	
అవారుడులు,	రివారుడులు	వచాచియి.		అతని	రూమంత్	
వాటితోనే	 నిండిపోయింది.	 అనుకోకుండా	 అభికి	
వచిచిన	 అదు్భత	 శకితూ	 పై	 పరిశ్ధనలు	 చేసిన	 శ్స్త్ర	
వేతతూలు	 సైతం	 అబుబార	 పడాడురు.	 ఆశచిరయాపోయారు.	
ప్రపంచంలో	 ఎక్కడో	 నూటికో	 కోటికో	 ఒకరికి	
ఇల్ంటి	ఎగర	గలిగే	అదు్భత	శకితూ	వస్తూందని	తేల్చిరు.

	 అభికి	వచిచిన	అదు్భత	శకితూ	సామరా్ధ్లు	చూసి	
అతని	 తలిలాదండ్రులు	 ఆనందంతో	 తబ్బాబబాయాయారు.	
మధయా	 తరగతిగా	 ఉననే	 వాళ్లా	 ఒక్కసారిగా	
ధనవంతులుగా	మారిపోయారు.	ఇంతటి	అదృషాటినికి	
కారణమైన	అభిని	మదుదులతో	మంచెత్తూరు.

	 ప్రభ్త్వం	 అభికి	 సకల	 సౌకరాయాలతో	 ఉననే	
ఒక	పెదదు	బంగాలా	ల్ంటి	 	ఇలులా	 	 	 కటిటించి	ఇచిచింది.	



అతని	రక్షణ	కోసం	బాడీ	గార్డుస్	ని	కూడా	ఏరా్పటు	
చేసింది.	 అభి	 శకితూ	 సామరా్ధ్లు,	 ధైరయా	 సాహసాలు	
ఒక్క	 ఇండియాలోనే	 కాకుండా	 ప్రపంచమంత్			
వాయాపంచాయి.	అతని	పేరు	ప్రఖాయాతులు	దేశ	విదేశ్లోలా	
మారుమ్రోగి	పోయాయి.
 
	 అభి	ఆకాశంలో	ఎగిరే	దృశ్యాలు,	ఇపు్పడు	యు	
టూయాబు,	 	ఫేస్	 	బుకు్క,	టి్వటటిర్	 లలోలా	 ఎకు్కవుగా	
వైరల్	 అవుతున్నేయి.	 మిలియన్	 లలో	 	 అతనికి	
ఫాలోవరులా,	ఫ్ండ్్స	ఉన్నేరు.	అభి	ఇపు్పడు	ఒక	పెదదు	
సెలెబ్రిటీ,	స్పర్	బోయ్!
	 	అతనిని	పెటిటి	సినిమాలు	తీయటానికి	హాలీవుడ్	
నుంచి	నిరా్మతలు	కూయా	కడుతున్నేరు.	స్పర్	మేన్		
గా	నటించిన	ఎంతో	మంది		హాలీవుడ్	హీరోలంత్	
అభితో	సెలీ్ఫలు,	ఫోట్లు			దిగి	వాటిని	తమ		తమ	
ఫేస్బాక్,	 టి్వటటిర్	 	 లలో	 పెటిటి	 తమ	 సంతోషానినే,		
ఆనందానినే	అందరితో	షేర్	చేస్కుంటున్నేరు.		

	 ఎక్కడ	 చూసిన్	 జనం	 అభి	 గురించే	
మాటాలాడుకుంటున్నేరు.	 చరిచించ్కుంటున్నేరు.		
పత్రికలోలా,	టీవీలోలా	అభి	తో	ఇంటరూ్వ్లు,		సె్పషల్	
షోస్	 లైవ్	చూపస్తూన్నేరు.	 అభి	 ధైరయా	సాహసాలకు	
మెచ్చికుని	ప్రభ్త్వం	అతనికి	అతయాంత	సాహసపేత		
అవారుడుని	ఇచిచి	గౌరవించాలని		ఏరా్పటులా	చేసింది.	

	 మన	దేశం	నుండే	కాకుండా,	 	దేశ	విదేశ్ల	
నుండి	కూడా	ప్రతినిధులు,	ప్రమఖులు,	ప్రజలు		ఆ	
కారయాక్రమానికి	భార్గా	హాజరయాయారు.	 అది	 అంత్	
అనినే	టీవీ	ఛానల్్స	లో	లైవ్	టెలికాస్టి	చేయసాగారు.	
అభి	ఆనందంతో	తలమనకలయాయాడు.	తన	కొచిచిన	
అదృషాటినికి	పొంగిపోయాడు.	

	 దేశ	 ప్రధ్ని	 తన	 చేతుల	 మీదుగా	 అభి	 కి	

అవారుడు	ప్రదానం	చేశ్రు.	ఆ	దృశ్యానినే	వీడియోలుగా,		
ఫొట్లుగా	 కెమెరాలు	 కిలాక్	 మనిపంచాయి.	 సభా	
ప్రాంగణమంత్	చప్పటలాతో	మారు	మ్రోగి	పోయింది.

	 “అభీ!		ఈ	రోజు	సైన్్స	పర్క్ష		కదా!	తొందరగా	
లేచి	తయారవు్వ	బాబూ.	టైమవుతుంది..”	అంటుననే	
అభి	తన	మమీ్మ		మాటలతో	ఉలికి్క	పడి	నిద్ర	నుండి	
లేచాడు.	 ఒక్కసారి	 తనని	 త్ను	చూస్కున్నేడు.	
తను	మామూలు	నైట్	డ్రెస్	లో	తపా్ప,		ఏ	స్పర్	
బోయ్	డ్రెస్	లోనూ		లేడు.	తనకొచిచిన	స్పర్	కలకి	
నవు్వ	కున్నేడు	అభి.	అది	కలే	అయిన్	తనని	ఎంతో	
సంతోష	పెటిటింది.	ఆనంద	పరిచింది.		

	 మామూలుగా	 	 అయితే	 	 అభి	 	 లేజ్బోయ్!	
చదువుకోవడానికి,	 తినడానికి,	ఆటల్డుకోవడానికి		
బదదుకిస్తూంటాడు.	అభి		మమీ్మ		బద్ధకానినే		మించిన		
శత్రువు	 	 లేదన్,	 బద్ధకానినే	 	 విడిచిపెడితే	 మెదడు		
తేజోవంతంగా	 	 పనిచేస్తూందని,	 ఇంకా	 	 ఎన్నే		
ల్భాలున్నేయని	 	చెపే్పది.	కాన్	 	ఆమె	 	మాటలు		
పెడచెవిన		పెటేటివాడు.	అల్ంటి		అభి		విషయంలో		
ఆ		కల		ప్రభావం		బాగా		పనిచేసింది.	అభిలో		పరివరతూన		
కలిగింది.	అప్పటినుంచి		అతడు		బద్ధకానినే		పూరితూగా		
విడిచిపెటాటిడు.	బాగా		చదువుకొని		లేజ్బోయ్		కాసాతూ		
ఇంటెలిజెంట్		బోయ్		అయాయాడు.

--*--
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ఆమె స్థానం

   		స్నంద	మతుతూగా	కళ్ళీ	తెరిచింది...!

	 	 	 	 	 చీకటి	 పొరలు	 విడవడానికి...	 మరో	 గంట	
సమయం	మాత్మే	ఉంది.	వెలుతురు	రాకుండానే...	
ఎవరికంటా	 పడకుండా...	 అక్కడ	 నుంచి	 ఇంటికి	
చేరిపోవాలి.
		 	 	 	త్ను	చేసింది	తపో్ప...	ఒపో్ప	తనకనవసరం.	
ఆ	 అవసరం	 అల్ంటిది.	 	 తనకు	కావాలనిపంచే...	
ఆ	 దిశగా	 	 అడుగులు	 వేసింది.	 శ్ర్రక	 తృష్	
తీరుచికోడానికి	తప్పటడుగులు	వేసైన్		ప్రాకుల్డడుం	
మనిష్కి	సహజమే.	కోరిక	కలిగితే...	 ఎల్ంటి	దారి	
అయిన్	వారిని		సా్వగతిస్తూననేటేటి	ఉంటుంది.	మనిష్ని	
మతుతూలో	 మంచేస్తూ...	 మాయేదో	 కమే్మస్తూ	
ఉంటుంది.
					స్నంద	కూడా	అల్ంటి	మతుతూలోనే	ఆ	రాత్ంత్		
ప్రియుడుతో	సరససల్లాపాలతో	గడిప...	అలసి	సలసి	
తృపతూగా	నిదురపోయింది.
	 	 	 	 	అప్పటివరకూ	అతని	విశ్లమైన	ఛాతీపై	తల	
పెటుటికుని	 ఆలోచిస్తూననేదల్లా...	 ఒక్కసారిగా	 తల	
పైకెతితూ	అతనినే	చూసింది.
		 	 	 	రాత్ంత్	తనలో	ఐకయామైపోయినందుకేమో...	
మతుతూగా	 ఆదమరచి	 నిద్రపోతున్నేడు	 అభిరామ్.	
అతని	 మఖంపై	 పడిన	 జుటుటిను	 ప్రేమగా	 వెనకి్క	
సరిచేసింది.
					అతనితో	గడిపన	రేయిని	ఎప్పటికీ	మరిచిపోలేదు.	
అమావాసయా	 ల్ంటి	 తన	 జ్వితంలోకి	 మొదటిసారి	

- శానాపత్(ఏడిద)పరే సన్నలక్ష్మ

వెన్నేల	 కురిసినటటియియాంది.	 ఆ	 తన్మయత్వం	
తలుచికుంటే...	 ఆమెలో	 సిగు్గతనమేదో	 చ్టేటిసి...	
ఎర్రగుల్బీల్	విచిచినటటియియాంది	ఆమె	వదనం.
					నిద్రా	భంగం	రాన్యకుండా...	అతని	నడుమ	
కిందకు	 చేరిపోయుననే	 చీరను	 న్మ్మది	 న్మ్మదిగా	
ల్గుతుంటే...	 మెలకువ	 వచిచి,	 విడిచీ	 విడవని	
కనులతో	 స్నందను	 ఒక్కమారు	 చూసి...	 మళ్లా	
మీదకు	ల్కు్కన్నేడు	అభిరామ్.
				“మళ్ళీన్...?	న్వలలా	కాదు.”	అంటూ	బెదిరిపోతూ	
అంది.	 	ఆమె	చూపులో	ఏదో	చిలిపతనం	కూడా	
తొంగి	చూసింది.
	 	 	 	 “ప్లాజ్...	 ఒక్కసారి”	 మతుతూగా	 మూలిగాడు	
అభిరామ్.
					“ఇక	వదులు”	అంటూ...	అతని	బ్గి	కగిలినుంచి	
విడిపంచ్కుంటూ	 లేవడానికి	 ప్రయతినేస్తూననే	
ప్రతిసార్...	 ఆమెను	 పటుటి	 సడలన్యడం	
లేదు	 అభిరామ్.	 ఆమె	 సమక్షంలో	 మరికాసతూ	
స్పు	 కరిగిపోవాలని	 	 కోరుకుంటున్నేడేమో...	
చేజ్రిపోకుండా	మరింతగా	బంధిస్తూ...		నడుమ	
చ్టూటి	చేతులు	వేసి	కగిట్లా	బ్గిస్తూన్నేడు	ఎంతో	
తమకంగా.
	 	 	 	 	 “దయచేసి	 వదులు	 అభిరామ్...!	 మనం	
ఈ	 కలయికతో...	 	 ప్రేమగా	 ఆనందానినే	
పంచ్కున్నేం.	 ననునే	 అర్థం	 చేస్కుని...	 న్కు	
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నువి్వల్	 సహకరించినందుకు	 నినునే	 న్గుండెలోలానే	
దాచ్కుంటాను.		అసలు	మనం	మళ్లా	ఇల్	కలుసాతూమని	
అసలు	అనుకోలేదు.	అల్ంటిది	మన	శర్రాలు	ఈరోజు		
ఏకమవ్వడం...	 నిజంగా	 న్	 అదృషటిమనుకోవాలి.	
ఇంతవరకే	 మనకు	 ప్రాపతూమనుకుంటే...	 	 మన	
ఇరువురికీ	 మంచిది”	 	 స్నంద	 అల్	 చెపుతూంటే...		
అప్పటికి	 గాన్	వాసతూవం	 గురు్థకు	రాలేదు	 అభిరామ్	
కి.	 ఒక్కసారిగా	 చేతులు	 వదులు	 చేయడంతో...	
కంగారుగా	మంచం	మీద	నుంచి	లేచి...	ఒంటికి	రవికె	
వేసి...చీరను	 చ్టటిబెటిటింది...	 ఇంటికి	 వెళళీడానికి	
సిద్ధమవుతూ.

                  ***          ***         ***

	 	 	 	 	 స్నంద	 గర్భవతి	 అవ్వడం	 ఇంటిలిలా	 పాద్	
ఆనందంగా	ఉన్నేరు.
			“మీ	పెళ్లా	పదేళ్లా	కావస్తూన్నే...	న్	కడుపు	పండలేదనే	
బెంగతో	 ఉండేవాళళీం.	 	 మా	 ఇంటికి	 వారస్డుని	
తీస్కొస్తూననేందుకు	న్కు	ఎల్	కృతజఞాతలు	చెపా్పలో	
మాకు	 అర్థం	 కావడం	 లేదమా్మ”	 అన్నేరు	 న్టికి	
తీపనందిస్తూ		అతతూమామలు.
	 	 	 	 	 స్నంద	 వారి	 మాటలకు	 పొంగిపోలేదు.	
వారికుననే	 ఆసితూని	 తన	 తలిలాదండ్రులకు	చూపంచి...	
వారిని	 మభయాపెటిటి...	 తనను	 	 కోడలిగా	 చేస్కుననే	
వారి	 తెలివితేటలకు	 అదోల్	 చూసి...	 మనస్లో	
నవు్వకుంది.
					విషయం	తెలియగానే...	ఊరు	నుంచి	తలిలాదండ్రులు	
కూడా	సంతోషంగా	పరుగెటుటికొచాచిరు.	“ఇన్నేళలాకు	
మంచి	 శుభవారతూ	 చెపా్పవమా్మ.	 	 అందరూ	 నినునే	
గొడ్రాలు	అని	చెవులు	కొరుకో్కవడం	వినలేక	మాలో	
మేమే	ఎంత	బాధను	అనుభవించామో.	ఈపెళ్లా	చేసి	
తపు్పచేశ్మోనని	అనిపంచేది.	అలులాడు	గారు	మిగిలిన	
విషయాలోలా	 ఎల్	వున్నే...	 సృష్టి	 ధర్మంగా	 దేవుడు	

న్తో	 దగ్గరగానే	 ఉంచ్త్డని	 ఈ	 పెళ్లాచేసాం.	
అతనినే	 ఇన్నేళలాకు	 ఓ	మగాడిగా	తీరిచిదిదాదువంటే...	
ఇన్నేళ్లా	 నువె్వంతగా	 ప్రయతినేంచి	 ఈ	 సా్థయికి	
తీస్కొచాచివో	 అర్థమవుతుంది.	 ఇకనుంచైన్...	
పల్లా	పాపలతో	నువు్వ	ఆనందంగా	ఉంటే	మాకదే	
చాలు”	అంటూ	ద్వెనలిచాచిరు	తలిలాదండ్రులు.
	 	 	 	 	 	 అసలు	 అతనితో	 నేను	 ఎల్	 సంసారం	
చేయగలనని	ఈపెళ్లా	 చేశ్రు...?	గొంతెతితూ	 గటిటిగా	
అడగాలనుకుని...	ఇపు్పడడిగిన్	ఏం	ప్రయోజనమని	
మౌనంగా	ఉండిపోయింది.	 	తన	అతతూవారి	దగ్గర	
త్మ	చేసిన	అపు్ప	చెలిలాంచక్కరేలాదనే	సా్వర్థంతో...	
వాళళీ	 సంపదను	 చూసి...	 రాజభోగాలతో	
స్ఖపడత్ననేగా	 అభిరామ్	 తో	 మా	 ప్రేమను	
కాదని,	మెడలు	వంచి	మర్	న్కీ	పెళ్లాచేసారు...?	
సిరి	 కలిసస్తూందంటే	 ఎంతటి	 దారుణానికైన్	
ఒడిగటేటిసాతూరు	ఈ	మధయాతరగతి	వాళ్ళీ.	 	ఈ	పెళ్లా	
చేసి...	న్	బ్రతుకుని	అన్యాయం	చేసారు	కదా...!	
తలిలాదండ్రులను	 చూస్తూ...	 మనస్లోనే	 వెర్రిగా	
నవు్వకుంది	స్నంద.
						కాన్...	ఆ	తరా్వత	ఏమయియాంది...?	స్నంద	
అభిరామ్	ల	ప్రేమను	తెంపేసినందుకు...	అభిరామ్	
పచిచివాడుగా	 తిరిగాడు.	 స్నందకు	 మరొకరితో	
పెళలాయాకా...	చాన్ళ్ళీ	త్ను		పెళ్లాచేస్కోకుండా	
ఉండిపోయాడు.	 	 తరా్వతెపు్పడో	 మరో	 ఆమెను	
ఇషటింలేకుండానే	 తప్పక	 పెళ్లా	 చేస్కున్నేడు.	
మనస్లు	 ఇచిచిపుచ్చికున్నేక...	 తనువులు	
వేరైన్...	ఒకరి	మీద	ఒకరికి	ఇషాటిలు	ఆగిపోయేవి	
కాదు.	నిరంతరం	ఆలోచిస్తూనే	ఉంటాయి.
					ఆవిధంగానే...	కొనేనేళళీ	తరా్వత	ఆ	ఊరు	వచాచిడు	
అభిరామ్.	 నిజ్నికి	స్నందను	చూసిపోదామనే.	
ఆ	 కబురు	 తెలిసిన	 వెంటనే...	 స్నంద	 కూడా	
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అభిరామ్	ని	కలిసింది.	చాల్స్పు	వారిమధయా	న్టితో	
పలకరింపులు	 లేవు.	 మనస్తోనూ,	 కళళీతోనూ	
మౌనంగా	భావాలినే	వయాకతూపరుచ్కున్నేరు.
					ఒకరి	గురించి	ఒకరు		విషయాలు	తెలుస్కున్నేక	
ఇరువురి	 మనస్లూ	 బరువయాయాయి.	 ఇషటింలేని	
పెళ్లాచేస్కుని	 భారయాతో	 యాంత్రికమైన	 సంసారం	
సాగిస్తూన్నేడే	గాన్...	తృపతూ	అనేది	లేదు	అభిరామ్	కి.
				తలిలాదండ్రుల,	అతతూమామల	సా్వర్థంతో	తనకు	ఆసితూ	
ఉననేవాడితో	పెళ్లాచేసారే	గాన్...	ఆ	పెళ్లాకి	పరమార్థం	
లేనేలేదు	స్నందకు.
	 	 	 	 	 “అయితే...న్వు	 పెళ్లాచేస్కుని...	 న్	 భారయాతో		
ఇషటిపూర్వకంగా	కాపురం	చేయలేకపోతున్నేవంటే...	
న్	 మనస్లో	 నేనింకా	 వున్నేననేగా.”	 మౌన్నినే	
చేదిస్తూ	అంది	స్నంద.
	 	 	 	 	 “మరి	 నువో్వ...?	 ఈ	 పెళ్లాచేస్కుని	 ఏం	
స్ఖపడాడువు...?	 ఆసితూపాస్తూలుననేంత	 మాత్రాననే	 న్	
జ్విత్నికి	పరాకాషటి	ఏమంది...?	న్లోని	కోరికలు,	
యవ్వనం	 అంత్	 న్రుగారుచికోవడమేన్...?		
శర్రం	 కోర్కతో	 రగిలిపోతుననేపు్పడైన్	 నేను	 న్కు	
గురుతూకురాలేదంటావా...?”	 	 ఆవేదనగా	 	 అన్నేడు	
అభిరామ్.
					అభిరామ్	మాటలోలా...	నిజం	లేకపోలేదు.	అతనితో	
పెళ్ళీ	 ఉంటే...	 న్	 జ్వితం	 మరోల్	 ఉండేదని	
ఎన్నేసారులా	అనుకుంది	స్నంద.
				“పోన్,	మనం	కలసి	జ్విత్ంతం	బ్రతకలేకపోయిన్...	
కలసి	 ఒక్కరోజైన్	 గడుపుదాం.	 న్పై	 న్కుననే	
ఇషాటినికి	 న్యాయం	 చేయి.	 న్కూ	 నేను	 న్యాయం	
చేసినటుటి	అవుత్ను.	ఆ	విధంగానైన్	ఈ	జన్మంత్	
కలిస్ననేటుటి	తృపతూ	పడదాం”	అన్నేడు	అభిరామ్.
	 	 	 	 	 అల్ంటి	మాటలు	 అతని	 న్టినుంచి	 వస్తూ	
బాగుండునని	 ఎదురుచూసింది	 స్నంద.	 అతని	
అవసరం	 తనకూ	 కావాలనిపంచింది.	 త్ను	
ఆశించినటేటి	 రావడంతో...	 వారి	 కలయికకు	 ఎంతో	

సమయం	 పటటిలేదు.	 వారు	 అనుకుననే	 పాలాను	
ప్రకారం...	ఏకాంతంలో	ఒకటిగా	తడిచిపోయారు	
ఓ	ల్డిజా	రూమలో.

                   ***            ***          ***

						పొతితూళలాలో	పుటిటినబ్డడును	తృపతూగా	చూస్కుంది	
స్నంద.	అచచిం	ఆ	రూపురేఖలన్నే	అభిరామ్	నే	పోలి	
ఉన్నేయి.		గొడ్రాలు	అనే	పలుపు	నుంచి	రక్షించి...	
మాతృత్వపు	 గౌరవానినే	 కలిగించిన	 అభిరామ్	 కి	
మనస్లోనే	కృతజఞాతలు	చెపు్పకుంది.	తన	కంటూ	
తోడుగా	 ఆ	 పల్లాడే	 అండ	 అవుత్డనే	 ధీమా	
ఆమెలో	కనిపంచిందిపు్పడు.	త్ను	తపు్పచేశ్నననే	
భావన	అయితే...	మనస్లో	కూడా	కలగడం	లేదు.	
త్ను	ప్రేమతో	గెలుచ్కుననే	తలిలాతన్నికి	గర్వంగా	
ఫీలవుతుంది.
	 	 	 	 	 	 “అచచిం	 మా	 అబాబాయి	 పోలికలే	
కనిపస్తూన్నేయి”	అంటూ	మనుమడిని	చూస్కుని	
తెగ	మరిసిపోతున్నేరు	అతతూమామలు.
	 	 	 	 	 	వారిని	చూస్తూంటే	జ్లేసింది	స్నందకు.	
తనకు	 పుటిటిన	 బ్డడు	 తమ	 వంశ్కురం	 అని	
పొంగిపోతుంటే...	 వారి	 అమాయకత్్వనికి	
జ్లేసింది.	తమ	బ్డడుపై	వారికి	కలిగిన	నమ్మకానినే	
ఏమని	 త్రుంచేయగలదు...?	 	 కొడుకు	 తండ్రి	
సా్థన్నినే	 చేరుకుని	 ప్రయోజకుడయాయాడని		
పొంగిపోతుననే	 వారి	 ఆనందానినే	 చూస్తూ...	
మౌనంగా	ఊరుకుంది.
	 	 	 	 	 	 	 న్లలు	 గడుస్తూంటే...	 పల్లాడు	కూడా	
చిననేచిననేగా	అడుగులు	వేస్తూన్నేడు.	ఆ	పల్లాడితో	
పాటూ...	స్నంద	భరతూ	కూడా	కేరింతలు	కొడుతూ	
ఆడుకుంటున్నేడు.	 ఎందుకు	 నవు్వతున్నేడో	
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తెలియని	 పచిచినవు్వలు	 నవు్వతూ...పచిచి	 చూపులు	
చూస్తూ	ఉంటాడు.
					తన	బ్డడుతో	పాటూ...	మెడలో	మూడు	మళ్ళీ	
పడడుందుకు	 భరతూను	కూడా	 కడవరకూ	సాకాలి్సందే	
త్ను	ఓ	తలిలా	సా్థనంలోవుండి.	 	అవును...	ఆమెకు	
ఒక్కరు	కాదు,		ఇదదురు	బ్డడులు.		శ్ర్రకంగా	మనిష్	
ఎదిగిన్...	మానసిక	వైకలయాంతో	పుటిటి...	లోకంపోకడ	
తెలియని	 చిననేపల్లాడిల్	 ప్రవరితూంచే	 భరతూ	 చేతిని	 ఓ	
చేతోతూ...	 తన	 బ్డడును	 మరో	 చేతోతూ	 పటుటికుని	 వెళ్తూ	
ఉంటుంది...	ఎక్కడకు	వెళ్లాన్	స్నంద...!
    

--*--
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	-	పొత్తురి	సీతారామరాజు
														కాకినాడ

చైత్ం మళీలి పుడుతుంది
ఒక రాజు కథ ముగిసింద్ 

చరిత్రక్ సాక్ష్యంగా మగిల్ంద్ 
పుటటుగాన్ ఆ పువు్వ నవి్వంద్ 
ఆరేళ్ళ ప్ార యంలోన్... 

గొంతు ద్టని ఏడుపు 

గుండ�లోలు న్ ఆగిపో యింద్ 
చిన్నురి పుషపుం రాల్పో యింద్ 

ఎన్నుళ్లుంకా.... 
మేము కాల్తునను ఈ పూలతోటల 

పకకున చల్కాచుకోవాల్... 

సందులోలు , గొందులోలు  ,వీధులోలు  
ఇంకా మాటేసిన తోడేళలు  మాటేమటి.. 

మరో తల్లు కడుపుకోతతో కృంగిపో తే 
మరోసారి మేమే దేశం పో వాల్ 

అంట్ంద్ ఆ చిన్నురి కననుతల్లు 
ఆ చిర్ ప్ార యపు చ్వును 

ఊరి చివరి ద్కా  

మా భుజ్లపెై మోసాం.... 

మీర్ క్లాలను మాత్రం భుజ్లపెై 

మోయకండి 

తృషణితో రగిల్పో యిే  
ఈ మృగాళలును శికించే 

ఏ సరికొతతి  చటటుం త�సాతి ర్ 
నినను మీర్ రాల్చున కనీనుటి చుకకుల్  

అపుపుడే కరిగిపో యి ఉంటాయి 

ఆకల్ తీరిన మృగం అరణ్యంలోకి 

పో యిన్ 

అంతం కాక తపపుదు 

ఇకకుడ నిససుహాయంగా వాల్న 

తూనీగలక్ మీ పహారా అకకురేలుదు.. 

ఇకపెై చిన్నురి దీపాలను 

చిద్మేయక్ండ్ కాపాడితే చ్ల్... 

కొతతి  వ�ల్గు చ�ట్టు  పూలను వాళ్ళను 

చూడనివ్వండి... 

అపుపుడే... 

నిశీధ్లో నిర్భయ నడుసుతి ంద్ 
చ�ైత్రం మళీలు పుడుతుంద్....
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ఒక మనసు! అనేక దేహాలు
రచయిత : ఉండవిల్లి. ఏమ్ 

ఒక	మనస్!	అనేక	దేహాలు	అనే	నవల	ఇటీవల	
కాలంలో	‘నితయా’	ఈ	మాసపత్రికలో	ప్రచ్రితమై	
విశేష	ఆదరణ	పొందడమే	కాకుండా,	ఎంతోమంది	
ప్రమఖుల	ప్రశంశలను	కూడా	అందుకుంది. 

సమాజంలో	ఉననే	సమసయాల	మీద,	వాటివలలా	
కలుగుతుననే	నషాటిల	మీద	లోతైన	అధయాయనం	
చేసి,	చక్కటి	కథనంతో	రాస్	రచయితలోలా	
ఉండవిలిలా	గారు	కూడా	ఒకరని	చెప్పడంలో	ఎల్ంటి	
అతిశయోకితూ	లేదు.	వారి	రచనలను	చదివిన	
వారవరికైన్	ఆ	విషయం	అర్థమవుతుంది. 

ఇక	నవల	విషయానికి	వస్తూ,, 

మందు	కంటే	నేటి	కాలంలో	సషల్	మీడియా	
పుణయామా	అని	యువత	ఎంతల్	పాడైపోతున్నేరో	
అందరికీ	తెలిసిన	విషయమే!	స్్కల్	వయస్	
దాటగానే	దాదాపు	అందరి	చేతులోలాకి	సా్మర్టి	ఫోన్్స	
వచేచిస్తూన్నేయి.	కొంతమంది	పలలాలైతే,	స్్కల్	
రోజులోలానే	వాడేస్తూన్నేరు.	కాన్,	ఆ	మొబైల్	ఫోన్్స	
ని	పలలాలు	దేనికి	వాడుతున్నేరు?	అందులో	ఏం	
చేస్తూన్నేరు?	ఏం	చూస్తూన్నేరు?	అనేది	చాల్మంది	
తలిలాదండ్రులకి	తెలీదు.	తెలిసినవారికి	పలలాలినే	
పటిటించ్కునే	తీరిక	ఉండదు.	టెకానేలజ్	పరంగా	
మనం	చాల్	మందుకి	వెళ్ళీపోయామ.	దానివలలా	
ఎన్నే	ఉపయోగాలు.	అయితే	కొనినే	విషయాల	

- రేఖ. కండ్టి
గూరిచి	తెలిసినపు్పడు,	చాప	కింద	న్రుల్	పాకే	
ఆలోచనలు	చేస్తూననే	కొంతమంది	యువత	వలన	
మెలిలాగా	పతనం	మొదలవుతుంది.	ద్నివలన	మనదేశ	
సంస్కృతి,	సాంప్రదాయాలు	ఏమైపోత్యోననే	
భయం	కలగక	మానదు.	పెరుగుట	విరుగుట	కొరకే	
అననేటుటి,,	రాబోవు	తరాలోలా	యువత	ఎంతగా	
చెడిపోత్రో	అనేది	కన్సం	అంచన్కు	కూడా	
అందని	విషయం.	టెకానేలజ్	మానవ	జ్విత్నికి	
చాల్	మఖయాం.	కాన్,	దానినే	ఎల్	వాడాలో?	
దేనికోసం	వాడాలో?	తెలుస్కోకపోతే,	ఏదో	రోజు	
అదే	మనలినే	బడబాగినేల్	దహించివేయచ్చి. 

ఇక	నవల	లోకి	వెళేతూ,, 

వయస్	తో	పాటు	పెరిగిన	కోరికలినే,	శర్ర	తుష్	ను	
తీరుచికోవాలని	చూస్	కాయారకటిర్	అభి	ది.	దానికోసమే	
ఎన్నే	ప్రయత్నేలు	చేసాతూడు.	దానికి	తోడు	హాసటిల్	
జ్వితం.	ఇక	అడేడుమంటుంది?	కషటిపడి	చదివి,	
మెడిసిన్	సీట్	సంపాదించ్కుని	హైద్రాబాద్	నుండి	
వచిచి	వైజ్గ్	కాలేజ్లో	చేరత్డు.	నిలకడ	లేని	
ఆలోచనల	సమాహరానినే	నింపుకుననే	యువకుడు. 

చదువు	అయిపోయాక	వైజ్గ్	నుండి	తిరిగి	
హైద్రాబాద్	వెళేళీ	క్రమంలో	రైలే్వ	స్టిషన్	కి	వెళాతూడు.	
అక్కడి	నుండే	నవల	మొదలవుతుంది.	అభి	ట్రైన్	



ఎకి్కన	తరా్వత,	“అనేక	వయాకితూత్్వల	గర్భంల్	ఉంది	
కంపారటిష్ంట్”	అని	అంటారు	రచయిత.	అసలెంత	
గొప్ప	వర్న	అది. 

అభి	అందరిలో	ఉన్నేడననే	మాటే	కాన్,	
ఏదో	తెలియని	భావన	మనస్ని	మెలిపెటిటి,	
గందరగోళంలోకి	పడేస్తూంది.	చదువు,	కాలేజ్	
ఫ్ండ్్స,	వాటితో	పాటు	తను	అంతవరకు	
చేసిన	పనులన్నే	ఒకొ్కక్కటిగా	కళళీ	మందు	
కదల్డుతూ,	అభికి	దరశినమిసాతూయి.	ట్రైన్	
తో	పోటీ	పడుతూ,	అభి	కూడా	గతంలోకి	
పరిగెడత్డు. 

వయస్	పెరిగే	కొద్దు	కలిగే	కోరికలను	అదుపు	
చేస్కోలేక,	దానికోసం	దారులు	వెతుకుతుంటాడు	
అభి.	ఆ	క్రమంలోనే	కొనినే	డేటింగ్	యాప్్స	లోకి	
వెళ్ళీ,	అక్కడ	అమా్మయిల	ప్రొఫైల్్స	వెతికి	పటుటికుని	
చాటింగ్	చేస్తూంటాడు.	అయితే	ఎక్కడా	కూడా	
అభి	తన	నిజమైన	పేరు	కాన్,	వివరాలు	కాన్	
చెప్పడు.	మొబైల్	నంబర్	కూడా	ఎక్కడో	దొరికిన	
సిమ్	కార్డు	ని	వాడుకుని,	ఫేక్	మెయిల్	ఐడీస్	
క్రియేట్	చేస్కుంటాడు.	దానికి	కారణం	భయం.	
చేస్ది	తప్పని	తెలిసిన్	కూడా,	అది	బయటికి	
తెలిస్తూ	తన	భవిషయాత్	ఏమైపోతుందో,	అందరూ	
ఎల్	చూసాతూరోననే	భయం.	తపు్ప	చెయాయాలి	కాన్,	
దొరకూ్కడదు	అనే	మనసతూత్వం	అభిది. 

ఆ	అప్్స	లోకి	వెళాళీక,,	ఒకరు	కాదు,	ఇదదురు	
కాదు.	ఎన్నే	వందల	మంది	అమా్మయిలతో	
మాటాలాడత్డు.	స్వదేశం	నుండి,	విదేశ్ల	వరకు	
రకరకాల	అమా్మయిలు	గురించి,	వారి	మనసతూత్్వల	
గురించి	అంచన్	వేసాతూడు.	కొనినే	రోజులకే,	మొహం	
చూస్తూ	ఆ	అమా్మయి	ఎల్ంటిదో?	ఏంట్ననే?	

విషయానినే	కనిపెటటిగలిగే	సా్థయికి	వచేచిసాతూడు. 

అతని	చాటింగ్	లో	ఎన్నే	రకాల	మనసతూత్్వలు	గల	
అమా్మయిలు	ఎదురవుత్రు.	ఒకొ్కక్కరు	ఒకో్క	
కారణంతో	ఆ	డేటింగ్	అప్్స	ని	ఆశ్రయిసాతూరు.	
అభిలో	ఉననే	సె్పషాలిటీ	ఏంటంటే	మాటాలాడిన	కొనినే	
నిమిషాలకే,	ఏ	అమా్మయినైన్	పడేసాతూడు.	కాన్,	ఆ	
మాటలోలా	నిజ్లు	మాత్ం	ఉండవు. 

అల్	చాటింగ్	చేస్తూననే	టైం	లోనే	
పరిచయమవుతుంది	పలలావి.	ఈమెది	ఒక	
వింతైన	మనసతూత్వం.	పలలావికి	అంతకుమందే	
పెళళీవుతుంది.	కాన్,	ఆమెకు	పుటేటి	పలలాలు	
తెలివైన	వారవా్వలనుకుంటుంది.	దాంతో	తెలివైన	
పురుష్డితో	సంభోగం	జరిప,	పలలాలినే	కన్లని	
అనుకుంటుంది.	సరిగా్గ	అపు్పడే	అభి	పరిచయం	
అవ్వడంతో,	అతనికి	చాల్	రకాల	పర్క్షలు	
పెటిటి,	తెలివైన	వాడని	నిరా్ధరించ్కుని,	తన	
కోరికను	చెపుతూంది	పలలావి.	ఆమె	కోరికకు,	అభి	
మందు	ఆశచిరయాపోయిన్,,	తరా్వత	మాటలు	
కొనసాగిసాతూడు.	కాన్	ఒకరోజు	పలలావి	ఫోన్	చేసి,	తన	
భరతూతో	గొడవ	అయియాందని,	అందుకే	ఆత్మహతయా	
చేస్కుంటున్నేనని,,	ఇంకెపు్పడు	తనకి	కాల్	
చెయొయాదదుని	అభికి	మెస్జ్	పెడుతుంది.	తరా్వత	
పలలావి	నుండి	ఎల్ంటి	మెస్జ్	లు	ఉండవు. 

ఇల్	ఒకటి	కాదు,	రండు	కాదు	అభికి	చాల్	రకాల	
షాక్	లు	తగులుత్యి.	కొనినే	సందరా్భలోలా	కాల్	
గర్లాస్	ని	సపె్లా	చేస్	ఫేక్	ఏజన్్స	లకి	దొరికిపోయి,	
అమాయకంగా	డబుబా	పోగొటుటికుంటాడు.	అయిన్	
కూడా	మనస్	కోతి	ల్ంటిది	అననేటుటి,	ఎనినేసారులా	
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పడిన్	మళ్ళీ	అటే	వెళాతూడు.	ఒకానొక	సందర్భంలో	
అమా్మయి	దగ్గరికంటూ	వెళాతూడు.	కాన్	ఆమెతో	
మాటాలాడిన	తరా్వత,	దగ్గర	కాలేకపోత్డు.	వెంటనే	
డబుబాలిచిచి	వచేచిసాతూడు. 

ఇల్	ఆలోచనలోలా	ఉననే	అభికి	ట్రైన్	ఆగడంతో	
స్పృహ	వస్తూంది.	అపు్పడే	అననయా	అనే	అమా్మయి	
ట్రైన్	ఎకి్క,	అభి	ఎదురు	బెరుతూలోనే	కూరుచింటుంది. 
తనని	చూడగానే	అలవాటు	ప్రకారం	ఆమె	అందానినే	
కళళీతోనే	ఆసా్వదిసాతూడు. 

సమయం	గడిచే	కొద్దు,,	అభిలోని	ఏదో	తెలియని	
బాధ	కలుగుతుంది.	మధయా	మధయాలో	డేటింగ్	అప్్స	
లో	పరిచయం	అయిన	అమా్మయిలు,	మెస్జ్	
లు,	కాల్్స	చేస్తూంటే	అనయామనస్కంగానే	వారికి	
బదులిసాతూడు. 

ఆ	కాస్పటికే	అననయాతో	పరిచయం	ఏర్పడుతుంది.	
త్నొక	సైకాలజ్	ష్టిడెంట్	గా	తనని	త్ను	

పరిచయం	చేస్కుంటుంది.	మెలిలాగా	ఇదదురి	
మధయాన	మాటలు	మొదలవుత్యి.	అభి	
పరిసి్థతి	తెలుస్కుని,	అతను	అల్	ఉండడానికి	
కారణం	తెలుస్కున్నేక,	అభిని	ఆ	బాధ	నుండి	
బయటపడేయాయాలని	అనుకుంటుంది	అననయా.	ఈ	
క్రమంలో	ఆమె	పర్సనల్	విషయాలోలాకి	కూడా	
చొచ్చికుపోయి,	ఆమెకి	సెకు్సవల్	ఫీలింగ్్స	
ఉంటాయా?	ఉండవా?	అని	డైరక్టి	గానే	అడిగేసాతూడు	
అభి.	తరా్వత	ఆమె	ఎల్	రియాక్టి	అయియాంది	అనేది	
నవలలో	చదివితేనే	బాగుంటుంది. 

అసలు	అభి	అల్ంటి	అప్్స	కి	ఎందుకు	అడిక్టి	
అయాయాడు? 

అతనికి	పరిచయం	అయిన	పలలావి	స్సైడ్	
చేస్కుందా?	ఆమె	వలలా	అభికి	కలిగిన	
ఇబబాందులేంటి? 

అసలు	అభి	అంతల్	బాధ	పడడానికి	కారణమేంటి? 

ఒక	అమా్మయిని	త్కెంత	దగ్గరికి	వెళ్ళీ,	తనతో	
మాటాలాడిన	తరా్వత	అభి	ఎందుకు	వెనకి్క	
తిరిగొచేచిసాడు? 

అసలు	అననయా	ఎవరు?	ఆమె	గతమేంటి? 

అభి	అడిగిన	దానికి	ఆమె	చెప్పన	సమాధ్నమేంటి? 

చివరికి	అభి	కోరుకుననేది	జరిగిందా? 

అననయా	తో	అభి	రిలేషని్షప్	ఎంతవరకూ	వెళ్ళీంది??	
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ల్ంటి	ఎన్నే	ప్రశనేలకు	సమాధ్నం	తెలియాలంటే,,	
ఉండవిలిలా.	ఏమ్	గారు	రచించిన	“ఒక	మనస్!	అనేక	
దేహాలు”	అనే	నవల	చదవాలి్సందే! 

పటుటి	సడలని	కథనం. 
పాత్ల	చిత్రీకరణ. 
నవల	రాయడం	కోసం	చేసిన	ర్సెర్చి,	అతి	
స్నినేతమైన	అంశ్నినే,	అంతే	హుందాగా	రాసిన	
విధ్నం. 
సందరా్భనుసారంగా	వచేచి	చినినే,	చినినే	వర్నలు. 
మఖయాంగా	ఆరిటిస్టి	ఏవిబ్యస్.	ఆనంద్	గారు	వేసిన	
బొమ్మలు	ప్రధ్న	ఆకర్షణగా	నిలిచాయి. 

ఈ	నవల	అందరూ	చదవాలి్సన	నవల.	నేటి	
సమాజం	ఎల్	ఉందో	తెలుస్కోవాలన్నే,,	రేపటి	
తరం	చెయియా	జ్రిపోకూడదన్నే	కొనినే	విషయాలని	
తెలుస్కోవాలి్సన	బాధయాత	మనందరిమీదా	ఉంది.

--*--
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	 కథలు,	కార్టానులీ,	కవితలతో	పాటు,	
అందరిని	 నవి్వంచే	 కార్టాన్స్,	 జోక్స్,	
ఇతర	రచనలను	ఆహా్వనిస్తుంది	మాధురి.	

	 మాధురి	మాసపత్రిక	కు	ఎటువంటి	
రుస్ము	 చెలిలీంచనవసరం	 లేదు	
అభిరుచి	 కలిగిన	 పాఠకుల	 సాహతీ	
దాహం	 తీర్చడ్నికి	 ఉచితంగా	 లభించే	
అంతరాజాల	 మాస	 పత్రిక	 ఇది.	 చక్కని	
సాహతయూంతో	 పాఠకులను	 రంజంప	
చేయడమే	 పత్రిక	 ముఖయూ	 ఉద్దేశం...	

	 సాదరంగా	 ఆహా్వనిస్తు......	
ఆదరించండి...	 సాహతి	 అభిరుచితో	
చదివి	 ఆసా్వదించండి...	
పదదే	మనస్తో		పత్రికను	ఆశీర్వదించండి....	
మీ	నుండి	మాధురి	కోరుకునేది	ఇద్....

రచనలు	పంపవలసిన	మెయల్	ఐడి	
snehasahithi2022

@gmail.com

ఈ	పుసతుకం	అమెజ్న్	మరియు	
అనిని	ప్రధాన	పుసతుక	కంద్రాలలో	

లభించును.

ఫోన్	నం	-	9441347679
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కళాకారులు

	 కళాకారుల	 జ్వితంలో	 కొనినే	 విచిత్మైన		
సంకటనలు	 జరుగుతుంటాయి..	 మనం		
తెలుస్కోవడం	 వలన	 	మన	జ్వితంలో	 	 ఎదురైన్	
సంఘటనలు		మనలను	అంతగా	బాధించవు.		పైగా	
మనం	 	 ఎంతోకొంత	 	 జ్గ్రతతూలూ	 తీస్కోవచ్చి..		
జ్విత	 అవగాహనకు	 ఉపయోగపడనూ	 వచ్చి.	 
మనం	సరదాకు	తీస్కున్నే,		సీరియస్	గా	తీస్కున్నే		
వాటిని	 తెలుస్కోవడం	 ఆసకితూ	 గానే	 ఉంటుంది.	 
అయితే	 ఇవన్నే	 సరి	 కొతతూవి	 కావాలనే	 రూలేం	
ఉండక్కరేలాదు.	 	 పాత	 తరం	 వారికి	 తెలిసినవే	
అయిన్...కొతతూ	తరం	వారు	వాటిని	తెలుస్కోవడం	
వలన		ఎల్ంటి	నషటిం		లేదని	భావిస్తూ.....	అల్ంటి	
ఆసకితూ		సంఘటనలను	ప్రోత్సహిస్తూంది		చిత్	మాధురి.		 
ఇల్ంటివి	 మీరూ	 	 రాసి	 పంపవచ్చి..	 ఏ	 దొక	
ప్రోత్్సహక	బహుమతి	అందుకోవచ్చి....

*       *       *

	 సీనియర్	 	 ఎన్టిఆర్	 	 పాండురంగ		
మహత్మ్ం				సినిమా	తీస్తూననే	రోజులోలా		నిర్వహణ,	
దరశికత్వ	 పరయావేక్షన	 ఆయనే	 చూస్కునే	 వారు.	 
పాండురంగ	 	 మహతయాం	 	 సినిమాలో	 పాపులర్	
సాంగ్	అయిన		“జయ			కృషా్		మకుందా		మరారి	
“అనే	పాటలో		 	 	 	భాగవత్నినే	సంక్షిపతూంగా	 	చెపే్ప	
సంఘటనలు		ష్ట్		చేస్తూననేపు్పడు		కిశ్ర	ప్రాయ	
కృష్్డుగా		విజయనిర్మల	గారిని	పరిచయం		చేశ్రు.		
ఎన్.	టీ.	ఆర్.కృష్్డికీ,		కంస్డికీ		యుద్ధ	సనినేవేశ		

- మేఘమాల
మలో....	 కంస్డి	 	 గుండెపై	 	 కృష్్డి	 వేషధ్రి	
కాలితో	తనినే....	 చంపేయాలి.	 	 అప్పటికే	 నటుడిగా		
ఎదుగుతుననే	 	ఆ	నటుడు		 “	నేనూ	కాసాతూ	పేరుననే		
నటుడినే.	ఒక	చిననే	పలలా		కాలితో	తనేనే	సీన్	నలుగురూ		
చూస్తూ	న్కెంత	అవమానం?			నేను		ఈ	సనినేవేశ్నినే		
ఒపు్పకోను.	చేతితో		మోది		చంపనటుటిగా	తీయండి	
“అంటూ	 పేచీ	 పెటాటిరుట.	 	 అసిసెటింట్	 దరశికులు,		
స్్క్రపుటి	రైటర్్స		ఎంత	నచచి	చెప్పన్		వినటం	లేదట..	 
విషయం	 రామారావు	 	 వరకూ	 వెళ్ళీంది.	 
ఆయన	ఆ	నటుణినే	 	పలిచి....	 	 “బ్రదర్!	నటుడననే	
వాడు		ఎల్ంటి	పాత్	అయిన్	చెయాయాలి.	దైవదతతూమైన	
కళను	 ప్రదరిశించడానికి	 	 సిగూ్గ,	 మొహమాటాలు	
పనిచేయవు.	 అమా్మయి	 విజయనిర్మల	 	 కృష్	
స్వరూపంగా		చక్కగా		ఉంది.		మీరు		ఆ	అమా్మయిలో	
కృష్్డినే	 	 చూడాలి.	 భాగవత్నినే	 దరిశించి..	 ఆ	
పరమాతు్మడి		చేతిలో	కైవలయాం	పొందిన	కంసబ్రహ్మ	
పాత్లో	 జ్వించ్”	 అంటూ	 చెపు్పకొస్తూన్నే....	
ఆ	 నటుడు	 	 ఇంకా	 సస్మిరా	 అంటుంటే.....	 
“సనినేవేశం	తొలిగించడం		సాధయాం	కాదు		బ్రదర్...ఆ	
సీన్	 అక్కడ	 అల్నే	 ఉండాలి	 	 మీకు	 ఇషటిమంటే	
వేయండి..	లేదంటే	వెళ్లాపోవచ్చి”అంటూ	నిష్కర్షగా	
చెప్ప,	ఆ	తరువాత	ఆ	నటుడు		ఒపు్పకోక	పోవడంతో		
మరో	 నటుడి	 తో	 మళ్ళీ	 మొతతూం	 సనినేవేశ్లను	
చిత్రీకరించి		తీశ్రు	ఎన్ఠీఆర్.		ఎన్ఠీఆర్	చే		బాలనటిగా	
ప్రోత్సహించబడిన	 	 విజయనిర్మల	 గారు	 	 స్పర్	



76
అక్టో బర్ -  2022

సాటిర్	 	కృష్	 	గారి	 	సతీమణి	గా	అతయాధిక	చిత్రాలు		
దరశికత్వం		వహించిన	మహిళా	దరశికురాలిగా		గినినేస్	
బుక్	లో	సా్థనం		సాధించారు	అనంతరం.......	
	 ఎన్.	టీ.	ఆర్..		తెలుగు	దేశం	పార్టి		సా్థపంచి..	
అధయాక్షులుగా	ఉననేపు్పడు..		వారికి	వయాతిరేక	కాంగ్రెస్		
పార్టిలో	 	 కృష్,	 	 విజయనిర్మల	 గారు	 చేరారు. 
రాజకీయాలు	ఎంతటి	వారినైన్	విడద్సాతూయి		కనుక.....	 
ఎన్	టీ	ఆర్	కు	పూరితూ	వయాతిరేకంగా....	విజయనిర్మల	
దరశికత్వంలో	 	 మండల్	 ద్శుడు,	 న్	 పలుపే	
ప్రభంజనం	 ల్ంటి	 	 	 సినిమాలతో	 	 రామారావు	
ఇమేజ్	ను	డామేజ్		చేస్	చిత్రాలు	వెలువడాడుయి.	
అయితే......	
	 ఎన్.టీ.ఆర్.	 ఒకసారి	 	 ఎదో	 విశేష	
సందర్భంలో...	 విజయనిర్మల	 కు	 కానుకగా	 	 తన	
దరశికత్వంలో	 కృష్్నిగా	 	 నటించి,నరితూంచిన		
పాండురంగ	మహాత్మ్ం	లో	 	భాగానినే...ప్రతేయాకంగా	
ర్ల్	 చేయించి	 	 విజయనిర్మల	 కు	 పంపారు.	 
అది	చూసిన		విజయనిర్మల	గారిలో	సహజ	కళాకారిణి		
బయటకు	వచిచి		వెంటనే	రామారావు	గారిని		కలిసి	
మాటాలాడి	 	 తనను	 ఆశీర్వదించమని	 కోరారట. 
ఎన్.టీ.ఆర్	 నిండుగా	 	 నవి్వ...	 “రాజకీయాలోలా		
ఇవన్నే	 మామూలేనమా్మ!	 	 సరే	 	 ఇంకా	
న్పై	 	 తీయాలి్సన	 సినిమాలు	 ఏమైన్	
ఉన్నేయా?”	 అని	 	 అడిగారట	 అననేగారు.	 
“మీరు	 కొతతూగా	 తీస్కునే	 	 నిర్యాలను	 బటేటి	
న్	 సినిమాలు	 తయారవుత్యి	 సార్”	
అన్నేరుట	 విజయనిర్మల	 	 కూడా	 నవే్వస్తూ.	 
పార్టిలు	 వేరయిన్,	 సిదా్ధంత్లు	 వేరైన్	 	 వాళ్ళీ		
కళాకారులు		అంతే...	

*         *        *
	 ఇప్పటి	మన	న్గారుజాన		గారిల్	అననేమయయా,	
శ్రీ	 రామదాస్	 ల్ంటి	 సినిమాలు	 	 వారి	 న్ననే	
గారైన	 అకి్కనేని	 	 న్గేశ్వర	 రావు	 గారు	 కూడా		

(దైవభకుతూల	 సినిమాలు)	 చాల్	 చేసారు.. 
	భకతూ	జయదేవ,తుకారాం,	కాళ్దాస్	ల్ంటి	ఎన్నే	
సినిమాలోలా		ఆయన	జ్వించేసారు	అనే	చెపా్పలి.
	 ఆయనకు	 రామకృష్	 పరమహంస	 	 పాత్	
నటించాలని	కోరిక	ఉండేదట.	
	 ఒకసారి	 ఏదో	 పని	 నిమితతూం	 బెంగుళ్ర్		
వెళ్లాన	 ఏఎన్నేర్	 గారికి	 ఒక	 వారం	 రోజుల	
పాటు	 హోటల్	 లో	 	 ఉండాలి్స	 వచిచింది. 
వారం	 రోజుల	 పాటు	 గెడాడునికి	 ఎల్ంటి	 షేవింగ్	
లేకపోవడంతో...	 అద్ధంలో	 	 తన	 మఖానినే	
చూస్కుననే	 ఆతనికి...	 అస్థవయాస్థంగా	 మాసిన		
గెడడుంలో	 తన	 మఖం	 రామకృష్	 పరమహంస		
వేషానికి	 	 పనికి	 వస్తూందని	 భావించి....	 అల్గే...	
ఆ	 	 	 వేషంలో	 ఫోట్	 తీస్కోవాలనిపంచిందట.		 
ఇప్పటిల్	ఫోట్లు			తీస్కునే	సౌకరయాం		అపు్పడు		
లేదు	 కనుక	 ..	 ఎవరైన్	ఫొట్గ్రాపర్	 తోనే	 ఫొట్		
తీయించ్కోవాలి..	
	 అనుకుననేదే	 తడవుగా	 అకి్కనేని	 	 అల్గే		
లుంగ్,బన్నుతో	పాటు		ఒక	తువా్వలుని		కండువా	
గా	వేస్కుని	 	కాలి	నడకనే	కాసాతూ	దూరంగా	 	ఉననే 
స్్థడియో	కి	వెళ్లా	తన		ఫొట్		తీయమన్నేరట.		
	 ఆ	స్్థడియోలో	ఫొట్గ్రాపర్	 	అకి్కనేని	ని	
ఎగాదిగా	చూసి..	 “ఫోట్	ఇల్నే	దిగుత్వా?”	అని	
ఆడిగాడు.	 	అవునననేటుటిగా	తల	ఊపారు	అకి్కనేని.	 
ఫోట్	 స్్థడియోలో	 ఫోట్	 తీయించ్కోవడానికి	
వచిచినపు్పడు	 	 కాసాతూ	 	 న్టుగా	 రావాలని	
కూడా	 తెలియకుండా	 వచేచిసాతూరు	 	 అని	
కననేడం	 	 లో	 గొణుకు్కని....	 ఒక	 స్టిల్	
ల్ంటి	 	 దానిపై	 అకి్కనేనిని	 కూరోచిబెటిటి....	 
‘అల్	 కాదు	 ఇల్!’	 అంటూ	 విస్కు్కంటూనే	
ఆతనినే	 	 ల్గేస్తూ,	 	 అదే	 విస్గు	 తో	 	 సటిడీ 
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గా	 ఉండమంటూ	 	 భ్జ్లినే	 కుదిపేస్తూ...		
మఖం	 కెమెరాకు	 ఎల్	 పెటాటిలో	 చెబుతూ..	
హింసించేయసాగేడు.		తరువాత	తన	కననేడ	భాషలో...	 
“ఎపు్పడూ	 స్్థడియో	 మఖం	 చూడని	 వారు	
స్్థడియోలకు	 వస్తూ	 ఇల్నే	 ఉంటుంది”	
అంటూ	 గొణుకు్కని	 “ఎక్కణి్ంచి	 వచిచిందో	
ఈ	 శ్లీతూ”	 అని	 అనుకుంటుండగా.....		
అకి్కనేని	 కననేడంలోనే	 	 జవాబ్చాచిరట	 
“ఏదో	 లెండి	 	 హైదరాబాద్	 లో	 ఆసియా	 లోనే	
పెదదుదయిన		అననేపూరా్		స్్థడియో	నుండి	వచాచిను..	
ఆ	స్టిడియో	న్దే.	 	 పెదదు	 పెదదు	 సినిమా	యాకటిర్్స			
మాత్మే	అక్కడకు			వస్తూంటారు..
	 కెమెరాకు	 ఫోజులు	 	 పెటటిడం	
కూడా	 	 అసలు	 రాదననే	 న్	 పేరు	 	 ఏఎన్నేర్.	
అందరూ	 ననునే	 నటసామ్రాట్	 అంటారు.”			 
ఫొట్గ్రాపర్	 	 మొఖం	 	 పాలిపోయింది.	 
అదేం	 పటిటించ్కోకుండా	 	 వెనుతిరిగారు	 అకి్కనేని. 
ఎంతోమంది	 	 నటుల	 హావభావాలు	 	 చక్కగా	
చిత్రీకరించి	 	 నటులుగా	 నిలబెటిటిన	 	 అననేపూరా్	
స్్థడియో	అధినేత	అకి్కనేనిన్...	తను	ఇల్		ఇబబాంది	
పెటిటింది		అని...	ఆ	ఫోట్గ్రాఫర్	బుర్ర	తిరిగిపోయి		
ఉంటుంది.
	 ఫోట్	కోసం	వెళ్లా	ఒక	పనికి	మాలిన	వాడితో	
చిననే	ఇబబాంది	ఎదురొ్కననే		అకి్కనేని	గారికి		‘శ్రీ	రామ	
కృష్	 	పరమహంస’	సినిమా	తీస్	 	అవకాశం	రానే		
లేదు.	

 *     *      *     *

	 ఉననేది	 ఉననేటుటి	 	 నిరొ్మహమాటంగా	 	 తన	
అభిప్రాయం	 చెప్పడంలో	 స్పర్	 సాటిర్	 కృష్	
గారిని	 చెపు్పకోవాలని	 	 అందరూ	 	 అంటుంటారు.	 
					ఎంత		పెదదు	వారి	మందైన్	తనకు	అనిపంచిన	ఫీలింగ్	
ను	 బయట	పెటటిడం	తో	 ఒకో్కసారి	 అధికారులను	

సైతం	న్రు	పెగలని	విధంగా	చేస్స్వారు.	
	 	 ఒకసారి	రాష్ట్రప్రభ్త్వం,	హీరో	కృష్	గారికి	
ఉతతూమ	నటుడిగా		నంది		అవారుడు	ప్రకటించింది.
	 అవారుడు	సీ్వకరణ	సభలో		కృష్	గారి	ఉపన్యాసం		
కోసం	అందరూ	ఎదురుచూస్తూన్నేరు..	
	 ఎంత	పెదదు	డైల్గ్	నైన్		ఒకే		టేక్	లో	చెప్పగల	
సమర్ధత	 గల	 ఆయన,	 	 చిననే	మాట	తో	 	కూడా	
కలకలం	సృష్టించగలరని	ఎవరూ	ఊహించలేదు.	

	 ఆయన	 	 మైక్	 అందుకుని	 	 సీరియస్	 గా	 
“నేను	 	 నటుడిగా	 ఎదుగుతుననే	 కొతతూలోలా	
నంది	 	 అవారుడులు	 అందుకుననే	 అదృషటివంతులినే	
చూసాను..ఆ	 నంది	 ఆరిటిస్టిల	 	 చేతులోలా	
నిండుగా	 ఉండి	 	 మెరిసిపోతూ	 కనిపంచేది.	 
అదేం	 ఖర్మమో	 	 న్కు	 అవారుడులు	 తీస్కొనే	 టైం	
వచేచిసరికి...,		నందులు	నందుల్లా		లేవు..	చ్ంచ్ల్లా		
తయారు	అయిపోయాయి.”	అన్నేరు		స్పర్	సాటిర్.	
	 ఒక్కసారిగా	సభ	అంత్	నిశశిబదుం		అయిపోయి,	
తరువాత	చిననేగా	నవు్వలు	విరిశ్యి.
	 తమ	 ప్రభ్త్వమే..	 బంగారు	 నందుల	 సైజు	
తగి్గంచి,		అవారుడులు	ఇవ్వడంపై	స్పర్	సాటిర్		కృష్	గారు 
చేసిన		సీరియస్	కామెంట్	అది.	ప్రభ్త్వ	పెదదులందరూ	
ఒక్కసారిగా	బ్క్కచచిచిపోయారు.	

 *     *     *     *

	 ఒకసారి	 నటభూషణ	 శ్భన్	 బాబు	 గారు		
ఏదో	 ష్టింగ్	 	 నిమితతూం	 శ్రీలంక	 వెళ్లా	 అక్కడ	
ఒక	హోటల్	లో	 బస	 చేశ్రట.	 ఆ	హోటల్	లో	
కొంతమంది	తమిళ్లు	వర్కర్్స	గా	పనిచేస్తూన్నేరు. 
ఒకతను	ఎల్గో	శ్భన్	బాబు	గారి	రూంలో	ప్రవేశించి,
తనను	త్ను	పరిచయం	చేస్కొని,		సినిమా	యాకటిర్్స	



పై		తన	అభిమాన్నినే	చాటుకున్నేడు.	

	 శ్భన్	 బాబు	 గారు	 ఆతనితో....	 “న్	
సినిమాలు	 ఏమేం	 చూసావో	 చెపు్ప	 “	 అన్నేరట.	 
అతను	ఏవేవో	రండు	మూడు	సినిమా	పేరులా	చెపా్పడు.	
అందులో	సంపూర్	రామాయణం	సినిమా			కూడా	
వుంది.	

	 ‘పోనేలా..	 ఇతను	 చూసిన	 సినిమాలో	 	 నేను		
నటించిన		సినిమా	ఒకటైన్		వుంది...	న్	నటన	ఎల్	
ఉందో		అని	అడగవచ్చి’	అనుకుని	సంబరపడి......	

	 “సంపూర్	 రామాయణంలో	 	 నేనూ	యాక్టి		
చేసాను..	ఏ		పాత్	వేసాన్	చెపు్ప?”	అన్నేరుట.	

	 ఆ	 వయాకితూ	 కాస్పు	 ఆలోచించి......	 
“మీరు	విభీషణుడిగా		యాక్టి	చేశ్రు	కదా”	అన్నేడు.	

	 “కాదు	 ..	 ఆలోచించ్	 	బాగా	 “	 అన్నేరుట		
శ్భన్	బాబు	గారు.	

	 “ఆఁ..తెలిసింది.భరతుడు	మీరే	కదా?”
	 	“ప్చి...కాదయాయా...	ఇంకా	ఆలోచించ్”

	 ఆ	 వయాకితూ	 కాస్పు	 ఆలోచించి,	 	 సడెన్	
గా	 “ఈసారి	 కరక్టి	 గా	 చెపే్పసాతూను	 	 సారూ...		
హండ్రెడ్	 పర్సంట్	 కరక్టి	 అవుతుంది	 .	మీరు	 నేను		
కనిపెటటిలేను	 అని	 	 అనుకున్నేరు	 కదా...	 కాన్	
న్కు	 తెలిసిపోయింది”	 అన్నేడు	 ఉత్్సహంగా. 
“చెపు్ప	మరి?”	అంటూ	ఆతృతగా	అడిగారు	శ్భన్.	 
“మీరు	 ఆంజనేయుడిగా	 వేశ్రు	 సార్!	 “అన్నేడా	
మహానుభావుడు.		
	 శ్భన్	 	 బాబు	 గారికి	 బుర్ర	 తిరిగినంత	

పనయి,	 	 తరువాత	 ఈ	 విషయానినే	 	 ఆన్టి		
తెలుగు	 పత్రికల	 విలేఖరులతో	 పంచ్కుని.....	 
‘గురితూంపు		కోసం	పడే		అగచాటలాలో		ఇల్ంటివి	కూడా		
ఎదురవుత్యి’	అని	నవు్వతూ	పంచ్కున్నేరాయన.	

	 అసలు	 సంపూర్	 రామాయణం	
సినిమాలో	 కథన్యకుడూ,	 	 శ్రీరామ	
పాత్	 	 వేసింది	 	 శ్భన్	 బాబు	 గారే.	 
అద్	విషయం..	

*      *      *     *

	 ఒకసారి	 ఏదో	 సందర్భంలో	 ప్రమఖ	 తమిళ	
నటుడు		శివాజ్	గణేశన్,	 	ప్రమఖ	హింద్	గాయని		
లత	 మంగేష్కర్	 గారిని	 తమ	 ఇంట్లా	 	 భోజన్నికి	
తీస్కువెళాలారు..	

	 తమిళ్యన్	 అయిన	 శివాజ్	 గారి	
ఇంటిలో	 	 రకరకాలైన	 	 వంటలు	 ఆయన	
డైనింగ్	 టేబ్ల్	 పై	 సిధ్ధంగా	 	 ఉన్నేయి.	 
						భోజన్నికి		లత	మంగేష్కర్	గారితో		కూరుచిననే	శివాజ్....	 
“ఈ	 రోజు	 సె్పషల్	 వంటకం	 	 ఏమిట్రా?”	 అని		
వంటవాడిని	ఆడిగాడు.	

	 “కోకిల	మాంసం	సార్!”	అన్నేడు	వెంటనే	వాడు. 

	 ఆ	మాట		విన్నేక	అప్పటివరకూ		హుషారుగా	
మాటాలాడిన	 లత	 గారు	 ఎందుకో	 	 మభావంగా	
ఉండిపోయారు	
సడెన్	గా		మూడ్		మారిపోయినటుటి	మఖం	పెటిటిన		లత	
మంగేష్కర్	గారితో	“ఎందుకిల్	అనుకోకుండా	డిమ్		
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అయిపోయారు?	ఎన్		ప్రాబెలామ్	?”	అని	అడిగారట.	 
“	న్	వారసత్్వనినే	చంప	తింటుననే	మీతో		స్నేహంగా	
ఎల్	ఉండను?”	అన్నేరట	లత	గారు.	
	 కాస్పు	మౌనంగా,	 స్థబుదుగా	 	 ఉండిపోయిన	
శివాజ్	వంట	వాడిని	పలిచి..	

	 ఆ			కోకిల	మాంసానినే	అక్కడినేంచి	తీస్యమని		
చెపా్పరు.	

	 “	 మీకు	 బాగా	 ఇషటిం	 కదా	 సారూ	 “	 అననే		
వంటవాడితో......	 	 “ఇంకెపు్పడూ	 	 ఈ	 ఇంటిలో		
ఆ	మాంసం		వండకు..	నేను		న్	సదరికి		మాట	
ఇస్తూన్నేను.	 నేనిక	 ఎపు్పడూ	 	 ఈ	 మాంసం	
మటటిను”అన్నేరట.	

	 జ్విత్ంతం...	మరణించేంత	వరకూ	శివాజ్	
గణేశన్	గారు	కోకిల		మాంసం	మటటినే		లేదట.	

	 ఇంతకూ	 	 లత	 మంగేష్కర్	 ను	 అందరూ	
గానకోకిల	 	 అనేవారు.	 తమ	 వారసత్వంగా	 ఉండే		
కోకిలలను	 	 ఇక	 చంపొదుదు	 అని	 ఆమె	 అననేదానిని		
అదు్భతంగా	అర్ధం	చేస్కుని..	 “జ్విత్ంతం	ఇచిచిన		
మాటను	 	 	 ఆచరించిన	 గొప్ప	 	 కళాకారుడు	మా	
శివాజ్”		అని		తమిళన్డులో		ఆతని	అభిమానులు		
చెబుతుంటారు.
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మాధురి 
మాసపతి్రకను...

 పా్రరంభంచుటకు 
సహకరించిన, పో్రత్సహంచిన, 
అభనందనలు తెలియజేసిన 

వారందరికీ 

మా హృదయపూర్వక 
కృతజ్ఞతలు

రచయిత (త్్ర )ల్ ఇందులో వ�లబుచిచున అభిప్ార యాల్ పూరితిగా వారి స్వంతమ�ైనవి. 
పత్్రక యజమాన్యం వాటికి ఎటిటు  పరిసి్తులోలు నూ బాధ్యత వహించదని మనవి.




